
Zarządzenie  Nr  23 /2008 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 18 listopada 2008 r. 

 
 

w sprawie:  wprowadzenia „Regulaminu  Rektorskiego Funduszu Stypendialnego” 

 

 

Na podstawie: 

-) art. 66 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym 

    (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 

-) § 11 ust. 1 Statutu Uczelni z dnia 28 kwietnia 2006 r. z późn. zm.  

w związku z Uchwałą Senatu  Nr 105/2008 z dnia  31 października 2008 r.  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadzam „Regulamin Rektorskiego Funduszu Stypendialnego” – w 

brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 

2. Traci moc obowiązującą „Regulamin Rektorskiego Funduszu Stypendialnego”  

zatwierdzony Uchwałą Senatu Nr 56/2002 z dnia 20 września 2002 r.,  po czym 

znowelizowany Uchwałą Nr 55/2003 z dnia 4 lipca 2003 i Uchwałą Nr  87/2006 z 

dnia 15 grudnia 2006 ( tekst jednolity: Zarządzenie Rektora Nr 26/2006 z dnia 28 

grudnia 2006 r.) 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Kraków, dnia 18 listopada 2008 r. 

 

 

                                                                                                         Rektor 

 

 

                                                                                        prof. zw. dr hab. Janusz Żmija 

 

 

HK 



 

Załącznik do 

Zarządzenia Rektora Nr 23/2008 

z dnia 18 listopada 2008 r. 

 

 

R e g u l a m i n 

Rektorskiego  Funduszu  Stypendialnego   

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

 

§ 1 

1. Rektorski Fundusz Stypendialny tworzony jest z odpisu z zysku netto Uniwersytetu 

Rolniczego (zwanego dalej Uczelnią) oraz wpłat osób fizycznych i prawnych 

przeznaczonych na ten fundusz. 

2. Rektorski Fundusz Stypendialny przeznaczony jest dla nauczycieli akademickich, 

doktorantów i studentów Uczelni.  

 

§ 2 

Stypendium stanowi pomoc finansową udzielaną nauczycielom akademickim, 

doktorantom i studentom Uczelni na realizację określonego celu w zakresie nauki 

(projekty badawcze) i dydaktyki (projekty dydaktyczne). 

 

§ 3 

1. Funduszem dysponuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rektorskiej Komisji ds. 

Stypendiów (zwanej dalej Komisją).  

2. Rektor przyznaje stypendium na wniosek Komisji, która przy rozpatrywaniu podań 

uwzględnia w pierwszej kolejności wartość naukową lub dydaktyczną projektu. 

 

§ 4 

1. Stypendia przyznawane są na okres do 5 miesięcy, nauczycielom akademickim w 

wysokości 1.000 zł miesięcznie, a doktorantom i studentom w wysokości 500 zł 

miesięcznie. 

2. W ramach wpłat wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne mogą być przyznawane 

stypendia w innej kwocie.  

 

 § 5 

Ubiegający się o stypendium składa: 

a) podanie, 

b) informację o dorobku naukowym lub dydaktycznym nauczyciela akademickiego i 

doktoranta, a studenci także wyniki w nauce, 

c) wyniki oceny okresowej nauczyciela akademickiego, 

d) opis projektu - do realizacji w czasie korzystania ze stypendium - powinien zawierać: 

temat projektu wraz z uzasadnieniem (cel, metody i sposoby, zakres, miejsce i czas 

realizacji projektu),  

e) opinię o przygotowaniu merytorycznym kandydata wraz z akceptacją wniosku przez 

bezpośredniego przełożonego oraz opinię specjalisty (z danej dziedziny) 



wyznaczonego przez Dziekana Wydziału, uwzględniającą zasadność i innowacyjność 

podejmowanego projektu,  

f) akceptację wniosku i opieki naukowej przez bezpośredniego przełożonego 

doktoranta lub studenta, 

g) opinię Rady Wydziału lub Kierunku, wraz z listą rankingową kandydatów. 

 

§ 6 

1. Projekty badawcze zgłaszane do Funduszu nie mogą pokrywać się z projektami 

finansowanymi z innych źródeł (np. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

grantów europejskich, z działalności statutowej (DS.), badań własnych (BW), badań 

zamawianych (BZ), prac: habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, inżynierskich, 

itp.). 

2. Projekty powinny być zakończone sprawozdaniem (uwzględniającym stopień 

realizacji projektu) oraz publikacjami naukowymi - w przypadku projektów 

badawczych, a projekty dydaktyczne - dodatkowo wydaniem podręcznika lub 

skryptu, ewentualnie oddaniem ich do druku (po recenzjach). Do sprawozdania 

należy dołączyć recenzję samodzielnego pracownika naukowego. 

 

§ 7 

W uzasadnionych przypadkach Rektor może – po konsultacji z Komisją i ewentualnym 

zasięgnięciu opinii właściwej Rady Wydziału – zawiesić bądź całkowicie wstrzymać 

wypłatę stypendium, a w razie niezrealizowania projektu, zarządzić jego zwrot.  

 

§ 8 

Informację o wykorzystaniu środków z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego Rektor 

przedstawia Senatowi raz w roku.  

 

 

 

Kraków,  dnia 18 listopada 2008 r. 

 

 

 

                                                                                                        Rektor 

 

 

                                                                                        prof. zw. dr hab. Janusz Żmija 

 


