
 

 

Załącznik 

do zarządzenia nr 52 

Rektora UŁ 

z dnia 28.12.2017 r. 

 

 

REGULAMIN WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO UŁ 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Środki tworzące Własny Fundusz Stypendialny UŁ, zwany dalej Funduszem, pochodzą z: 

1) odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej, w wysokości nie większej niż 

20% planowanego zysku netto na dany rok (odpis własny), w przypadku osiągnięcia 

zysku mniejszego niż planowany, odpis ten ustala się w wysokości proporcjonalnie 

zmniejszonej, zaś w przypadku osiągnięcia zysku większego niż planowany, odpis 

ustala się w wysokości planowanej; 

2) wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten Fundusz. 

2. Odpis własny nie może być dokonany, jeśli spowodowałoby to stratę w danym roku 

obrotowym. Odpis własny dokonany w danym roku obrotowym może być 

wykorzystywany począwszy od następnego roku obrotowego. Kwota, której nie 

wykorzystano za dany rok obrotowy, uzupełnia wysokość odpisu własnego ustalonego na 

rok następny. 

3. Wysokość odpisu własnego na dany rok obrotowy określa Rektor. 

 

§ 2 

 

1. Funduszem zarządza Rektor lub wskazany przez niego Prorektor.  

2. Środki zgromadzone na Funduszu przeznacza się na: 

1) stypendia dla studentów i doktorantów UŁ finansowane z kwoty odpisu własnego 

(stypendia naukowo-socjalne); 

2) stypendia dla studentów i doktorantów UŁ finansowane z wpłat, o których mowa 

w § 1 ust. 1 pkt 2 (stypendia fundowane), przyznawane i wypłacane na podstawie 

odrębnych Regulaminów i w oparciu o zasady określone przez Fundatorów. 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWO-SOCJALNYCH UŁ 

 

§ 3 

 

1. Stypendium naukowo-socjalne przyznawane jest studentowi lub doktorantowi UŁ, który 

spełnia łącznie następujące warunki: 



 

 

1) zaliczył poprzedni rok studiów w terminie określonym w obowiązującym 

Regulaminie studiów; 

2) w przypadku studenta: uzyskał ważoną średnią ocen nie mniejszą niż 4,0000 za rok 

akademicki poprzedzający rok, w którym zostanie przyznane stypendium naukowo-

socjalne; 

3) w przypadku doktoranta: uzyskał ważoną średnią ocen nie mniejszą niż 4,0000 za rok 

akademicki poprzedzający rok, w którym zostanie przyznane stypendium naukowo-

socjalne oraz nie ma ustalonego prawa do stypendium doktoranckiego i stypendium 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych; 

4) złożył wniosek o przyznanie stypendium socjalnego do dnia 31 grudnia zgodnie 

z zasadami określonymi w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów UŁ; 

5) jego średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym, obliczony zgodnie 

z postanowieniami obowiązującego Regulaminu pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów UŁ, jest nie mniejszy niż 950,01 zł netto na osobę i nie większy niż 

1500 zł netto na osobę; 

6) złożył wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów lub o stypendium dla 

najlepszych doktorantów w terminie określonym w Regulaminie pomocy materialnej 

dla studentów i doktorantów UŁ; 

7) nie otrzymuje innych świadczeń z Funduszu pomocy materialnej, z wyjątkiem 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 

2. Dodatkowym kryterium przyznawania stypendium naukowo-socjalnego może być 

uzyskanie grantu w ramach Regulaminu wewnętrznego trybu konkursowego na 

prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi działalności naukowej studentów 

Uniwersytetu Łódzkiego – Stypendium Studencki Grant Badawczy. 

3. Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów tworzy listę rankingową na podstawie  

niniejszego paragrafu.  

 

§ 4 

 

1. Stypendium naukowo-socjalne przyznawane jest na okres 9 miesięcy, począwszy od 

stycznia, zaś jego wypłata następuje w terminach określonych w zarządzeniu Rektora 

dotyczącym harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów UŁ, w tym 

cudzoziemców w danym roku kalendarzowym, przy czym pierwsza wypłata stypendium 

realizowana jest w lutym z wyrównaniem za styczeń.  

2. Wysokość stypendium naukowo-socjalnego nie może być wyższa niż najniższa kwota 

stypendium socjalnego, określonego w załączniku nr 9 do obowiązującego Regulaminu 

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.  

3. Decyzje w sprawie przyznania stypendiów naukowo-socjalnych podejmowane są przez 

Uczelnianą Komisję Stypendialno-Socjalną, o której mowa w Regulaminie pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów UŁ. 

4. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia 

obowiązującego Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ. 



 

 

5. Podczas otrzymywania z Funduszu Pomocy Materialnej stypendium innego niż specjalne, 

student traci stypendium naukowo-socjalne od miesiąca, w którym uzyskał prawo do 

innego świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej.  

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW FUNDOWANYCH 

 

§ 5 

 

1. Stypendia fundowane przyznawane są studentom i doktorantom UŁ spełniającym kryteria 

określone przez Fundatorów, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które dokonały 

wpłat na rzecz Własnego Funduszu Stypendialnego UŁ.  

2. Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów fundowanych, w tym w szczególności 

okres wypłat, wysokość stawek stypendialnych oraz przypadki utraty prawa do 

stypendium są określone w odrębnych Regulaminach i w oparciu o wskazania określone 

przez Fundatorów lub, kiedy tego nie uczynią, przez Rektora. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 6 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), stypendia wypłacane z Własnego 

Funduszu Stypendialnego UŁ są zwolnione z tego podatku. 

 

§ 7 

 

Obsługę administracyjną procesu przyznawania oraz wypłacania stypendiów zapewnia 

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe.  


