
 
 

 

 

 

 

Regulamin Stypendium za wyniki w nauce  

finansowanego z Funduszu Stypendialnego im. Kazimierza i Marii Leskich  

dla studentek i studentów kierunku Historia  

na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego  

(zwany dalej „Regulaminem”)   

  

Celem konkursu organizowanego i finansowanego w ramach Funduszu 

stypendialnego im. Kazimierza i Marii Leskich dla studentek i studentów Wydziału Historii 

Uniwersytetu Warszawskiego jest przyznawanie osobom studiującym na kierunku Historia  

na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego i zajmującym się tematyką II wojny 

światowej Stypendiów za wyniki w nauce stanowiących dodatkowe wsparcie finansowe. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji konkursu, zasady ubiegania 

się i przyznawania Stypendium za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego dla 

studentek i studentów kierunku Historia na Wydziale Historii Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

2. Stypendia finansowane są z Funduszu Stypendialnego, o którym mowa w art. 420 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ze środków pochodzących 

z darowizny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i przyznawane są w corocznych 

edycjach w okresie od 2021 do 2025 roku.  

3. Organizatorem konkursu jest Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego (zwany dalej: 

Wydziałem). 

4. Wydział przyznaje laureatom:  

A) wsparcie finansowe z Funduszu, bez określenia kategorii wydatków, które mogą 

być poniesione z otrzymanego Stypendium, lub 

B) bezpłatny miesięczny pobyt w pokoju gościnnym Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich we Wrocławiu (zwanego dalej: ZNiO). 

5.  Stypendium jest przyznawane 1 raz w roku za wyniki w nauce, w każdej edycji dla nie 

więcej niż 2 studentów. 

6. Stypendium ma formę świadczenia pieniężnego (Stypendium pieniężne) oraz 

miesięcznego pobytu w pokojach gościnnych ZNiO we Wrocławiu. 
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7. Kwota Stypendium pieniężnego przypadającego w danym roku na jednego studenta 

wynosi 3500 zł brutto. Miesięczny pobyt w pokoju gościnnym jest finansowany przez 

ZNiO, bez rozliczenia kwotowego z Uniwersytetem Warszawskim.  

8.  Stypendium jest przyznawane na podstawie konkursu przeprowadzonego na Wydziale.   

9. Laureatów konkursu wybiera komisja działająca na Wydziale. 

10. Komisja zamieszcza informację o terminie przeprowadzenia każdej edycji konkursu i jego 

warunkach na stronie internetowej Wydziału. 

11. Pierwsza edycja konkursu na Stypendia zorganizowana zostanie w 2021 r. 

§ 2 

Komisja wyłaniająca Stypendystów  

1. Komisja wyłaniająca Stypendystów powoływana jest przez Dziekana Wydziału Historii 

Uniwersytetu Warszawskiego, który wskazuje także Przewodniczącego komisji. 

2. Komisja składa się co najmniej z 3 osób.  

3. Członkowie komisji pełnią swoją funkcję społecznie (bez wynagrodzenia).  

4. W skład komisji wchodzi przedstawiciel samorządu studenckiego Wydziału. 

5. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

§ 3 

Zasady ubiegania się o Stypendium oraz składanie wniosków 

1. O Stypendium mogą się ubiegać studentki i studenci  

a. drugiego lub trzeciego roku studiów na kierunku Historia na studiach I stopnia 

wszystkich trybów, 

b. drugiego roku studiów na kierunku Historia na studiach II stopnia, 

prowadzonych przez Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zajmują się 

problematyką II wojny światowej.  

2. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek w terminie każdorazowo wskazanym w 

ogłoszeniu. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

oraz zezwoleniem na wykorzystanie imienia i nazwiska wnioskodawcy w celu 

informowania o przyznanym Stypendium. Wydział nie zwraca uczestnikom kosztów 

związanych z udziałem w konkursie. 

3. Stypendium przyznawane jest na wniosek studentki/studenta złożony na formularzu 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Wnioski należy składać 

osobiście lub przesłać na adres podany w ogłoszeniu. Dopuszcza się możliwość 

przesłania wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego wniosku na adres e-mailowy 

podany w ogłoszeniu.  
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4. Dokumenty dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone 

do dalszej procedury konkursowej.  

5. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną w terminie, a które będą zawierały braki formalne, 

zostaną drogą e-mailową wezwani do ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych, 

rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy, od doręczenia takiego wezwania pod rygorem wykluczenia z procedury 

konkursowej. 

  § 4  

Procedura specjalna przyznawania Stypendiów w pierwszej edycji 

1. W pierwszej edycji konkursu stypendialnego przyznane zostaną równocześnie dwa 

Stypendia – jedno w formie pieniężnej, drugie w formie pobytu w pokojach gościnnych 

ZNiO we Wrocławiu dla nie więcej niż 2 studentów.  

2. W pozostałym zakresie do pierwszej edycji konkursu stypendialnego stosuje się 

postanowienia Regulaminu. 

§ 5  

Procedura konkursowa oceny wniosków 

1. Komisja wyłaniająca Stypendystę przeprowadza ocenę złożonych wniosków, biorąc pod 

uwagę kryteria ujęte w formularzu wniosku wg poniższego zestawienia:  

Kryterium dostępu 

1.  
Wniosek został złożony w terminie 

określonym w ogłoszeniu  
Tak/Nie 

2.  

Wniosek spełnia warunki formalne 

lub braki zostały uzupełnione w 

terminie 

Tak/Nie 

Spełnienie kryterium dostępu uprawnia do dalszej oceny wniosku przez komisję  

Kryterium punktowe 

3.  

Średnia ocen za poprzedni rok 

akademicki 

0-60 pkt 

(gdzie odpowiednio: dostateczny (3) = 0 pkt; 

dobry (4) = 20 pkt; bardzo dobry (5) = 40 pkt, 

celujący (6) = 60 pkt)1;  

 

                                                 
1 Każda wartość 0,1 powyżej pełnej oceny to 2 punkty. Średnią ocen należy zaokrąglić do jednego miejsca po 
przecinku zgodnie ze standardowymi regułami (tj. jeśli część setna jest większa lub równa 5, zaokrąglenie 
następuje w górę, w przeciwnym razie w dół). 
W przypadku gdy średnia ocen jest powyżej 5, przyznaje się dodatkowe punkty, stosując wyżej opisaną zasadę; z 
tym, że maksymalna liczba punktów wynosi 60. 
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Kryterium dodatkowe 

4.  Dotychczasowa aktywność i plany 

naukowe   
0-10 pkt 

 

2. Na podstawie przyznanych punktów tworzy się listę rankingową. Stypendium zostaje 

przyznane osobom, które uzyskały najwięcej punktów w kryterium punktowym 3 (średnia 

ocen za poprzedni rok akademicki). W przypadku równej liczby punktów w kryterium 

punktowym 3 pierwsze miejsce zajmuje osoba, która uzyskała najwięcej punktów w 

kryterium dodatkowym 4. 

3. Komisja wyłaniająca Stypendystę może zwrócić się do wnioskodawców lub do ich 

opiekunów naukowych, wskazanych we wnioskach, w razie konieczności zweryfikowania 

informacji podanych we wniosku.  

4. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisuje jej Przewodniczący. 

5. Decyzję o przyznaniu Stypendium doręcza się wnioskodawcy. Informacja przekazywana 

jest listem poleconym. Decyzje odmowne przekazywane są za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

6. Nazwisko Stypendysty zostanie podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie 

go na stronie internetowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich. 

7. Nazwisko osoby, której przyznano Stypendium, ogłasza się w terminie do 30 dni od daty 

zakończenia przyjmowania wniosków.  

8. W razie rezygnacji ze Stypendium przez osobę, której przyznano Stypendium lub z 

powodu innych zdarzeń losowych uniemożliwiających jej pobieranie Stypendium, 

zastrzega się prawo do przyznania Stypendium w ramach Funduszu osobie, która była 

następna w kolejności na liście rankingowej utworzonej przez komisję.  

9. Decyzja komisji wyłaniająca Stypendystę nie jest decyzją administracyjną. Decyzja ta 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

10. Obsługę administracyjną konkursu o Stypendium oraz komisji wyłaniającej 

Stypendystów zapewnia Sekcja ds. studenckich Wydziału. 

11. Dokumentację związaną z konkursem w ramach Funduszu przechowuje się na Wydziale 

Historii Uniwersytetu Warszawskiego. 

§ 6 

Zasady wypłaty Stypendium  

1. Wypłata Stypendium pieniężnego realizowana jest jednorazowo w terminie do 30 dni od 

przyznania Stypendium, a miesięczny pobyt w pokoju gościnnym realizowany jest 

najpóźniej do dnia zakończenia rocznego okresu, na który zostało przyznane Stypendium, 

w terminie uzgodnionym z ZNiO. 
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2. Uniwersytet zaprzestaje wypłaty Stypendium w przypadku: 
1) skreślenia Stypendysty z listy studentów; 
2) urlopu Stypendysty w zajęciach na uczelni lub innej przerwy zgodnej z 
regulaminem studiów; 
3) zawieszenia Stypendysty w prawach studenta; 
4) ukończenia studiów. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo przekazania opinii publicznej informacji 

o Stypendium i Stypendystach za zgoda wyrażoną uprzednio przez Stypendystów.  

 

 

Wykaz załączników do Regulaminu: 

 

Załącznik nr 1 

Wzór wniosku o przyznanie Stypendium im. Kazimierza i Marii Leskich za wyniki w nauce 

wypłacanego z Funduszu stypendialnego dla studentek i studentów Wydziału Historii 

Uniwersytetu Warszawskiego ufundowanego z darowizny Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich 

 
 


