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Załącznik nr 1 do Umowy ze stypendystą IDUB 

w ramach Działania III.3.1 „Stypendia dla Olimpijczyków” 

realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

Regulamin stypendiów 

w ramach Działania III.3.1 „Stypendia dla Olimpijczyków” 

realizowanego w ramach Programu 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

na Uniwersytecie Warszawskim 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów w ramach Działania III.3.1 „Stypendia dla 

Olimpijczyków”, zwanego dalej „Działaniem”, realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa 

Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim, zwanego dalej 

„Programem IDUB” w związku z umową IDUB nr 01/IDUB/2019/94 z dnia 16 grudnia 2019 r. 

zawartą pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego a Uniwersytetem Warszawskim. 

2. Działanie jest realizowane w latach 2020-2025. 

3. Obsługę administracyjną Działania zapewnia Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

§ 2 

Stypendium w ramach Działania (zwane dalej „stypendium IDUB”) może otrzymać student przyjęty 

na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu 

Warszawskiego w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 

1. laureatem krajowej olimpiady przedmiotowej lub 

2. osobą zakwalifikowaną do reprezentacji kraju na olimpiadę międzynarodową 

— wymienionych na stronie IDUB. 

§ 3 

1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium IDUB obowiązany jest: 

1. złożyć wniosek o przyznanie stypendium IDUB według wzoru określonego 

w Załączniku nr 1 do Regulaminu; 

2. podpisać umowę stypendialną; 

3. złożyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź 

zaświadczenia wydanego przez władze danej olimpiady potwierdzające status laureata 

krajowej olimpiady przedmiotowej lub zakwalifikowania do reprezentacji kraju 

na olimpiadę międzynarodową wydanego przez władze danej olimpiady. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, student jest zobowiązany złożyć na Wydziale 

Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w terminie 

do 15 listopada. 
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§ 4 

1. Stypendium IDUB przyznawane jest na jeden rok akademicki i wypłacane w dwóch ratach, przy 

czym pierwsza rata zostaje wypłacona w styczniu, a druga we wrześniu. 

2. Stypendium IDUB wypłacane jest na rachunek bankowy studenta wskazany w umowie 

o stypendium, prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Stypendium IDUB dla laureata krajowej olimpiady przedmiotowej wynosi 1.000 (tysiąc) PLN 

miesięcznie. 

4. Stypendium IDUB dla osoby zakwalifikowanej do reprezentacji kraju na olimpiadę 

międzynarodową wynosi 2.000 (dwa tysiące) PLN miesięcznie. 

5. Kwota stypendium IDUB jest kwotą brutto. 

6. Stypendysta może otrzymać tylko jedno stypendium IDUB. 

7. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów UW może otrzymywać 

stypendium IDUB tylko na jednym, wskazanym we wniosku, kierunku studiów.  

§ 5 

1. Dysponentem środków budżetu Działania jest Kierownik Działania. 

2. Kierownik Działania 

1. w porozumieniu z Prorektorem do spraw studenckich oraz kierownikami jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego ustala wykaz olimpiad, o którym mowa 

w § 2, 

2. sporządza listę wnioskodawców uprawnionych do otrzymania stypendium IDUB 

i przekazuje ją do zatwierdzenia Kierownikowi Programu IDUB. Kierownik Programu 

zatwierdza listę w porozumieniu z Prorektorem do spraw studenckich. Wzór listy 

wnioskodawców uprawnionych do otrzymania stypendium IDUB stanowi Załącznik nr 

2 do Regulaminu, 

3. informuje wnioskodawców drogą elektroniczną o przyznaniu stypendium IDUB 

po zatwierdzeniu przez Kierownika Programu IDUB listy wnioskodawców uprawnionych 

do otrzymania stypendium IDUB. 

§ 6 

Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium IDUB w przypadku: 

1. zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej; 

2. skreślenia z listy studentów w trakcie roku akademickiego, w którym wypłacane jest stypendium 

IDUB na kierunku wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku;  

3. stwierdzenia przez właściwą instancję naruszenia dobrego imienia Uniwersytetu 

Warszawskiego, w szczególności sprzeniewierzenia się zasadom etycznym w nauce. 

— w każdym przypadku od miesiąca następnego po zaistnieniu wymienionych okoliczności. 

§ 7 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez stypendystę zasad regulaminu, Kierownik Programu IDUB 

zobowiązuje stypendystę do zwrotu pobranego stypendium IDUB wraz z odsetkami ustawowymi 

od dnia przyznania stypendium IDUB, wyznaczając stypendyście odpowiedni termin. 
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§ 8 

1. Stypendysta ma prawo do rezygnacji w każdym czasie z przyznanego stypendium IDUB. 

2. Stypendyście, który zrezygnował z przyznanego stypendium IDUB zostanie wypłacone 

stypendium jedynie za miesiące poprzedzające miesiąc złożenia rezygnacji. Wypłata nastąpi 

z zachowaniem terminu wskazanego w § 4 ust. 1. 

3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2021 r. do końca realizacji Programu IDUB. 

2. Stypendia IDUB będą wypłacane pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach 

Działania. 

3. Od rozstrzygnięć w sprawie stypendium IDUB nie przysługuje odwołanie. 

4. O sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Kierownik Działania w porozumieniu 

z Kierownikiem Programu IDUB. 

5. Wykaz olimpiad uprawniających do uzyskania stypendium w danym roku akademickim 

publikowany jest na stronie IDUB.  

§ 10 

Załączniki do niniejszego regulaminu: 

• Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium IDUB 

• Załącznik nr 2 – Wzór listy wnioskodawców 


