Zarządzenie nr 37/2017
z dnia 13 czerwca 2017 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni
publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1533) oraz § 47 ust. 4 pkt 10 i § 124a Statutu Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym
w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Otrzymują:
‐ jednostki organizacyjne wg rozdzielnika
‐ intranet/BIP

Załącznik do Zarządzenia nr 37/2017
z dnia 13 czerwca 2017 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

REGULAMIN WŁASNEGO FUNDUSZU
STYPENDIALNEGO
W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI

Łódź 2017
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

1.

2.

3.

4.

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
zwany dalej „Regulaminem” został opracowany na podstawie:
1) art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ze zm.,
zwanej dalej „ustawą”;
2) § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, zwanym dalej
„rozporządzeniem”;
3) § 124a Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm.,
zwanym dalej „statutem”.
Regulamin określa zasady nabywania uprawnień, przyznawania, utraty oraz wypłaty
stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
§1
Środki Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwanego
dalej „Funduszem” pochodzą z innych źródeł niż środki finansowe z budżetu państwa
oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków
a w szczególności:
1) z odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej, który nie może być większy niż
20 % planowanego zysku netto na dany rok. W przypadku osiągnięcia zysku
mniejszego niż planowany, odpis ustala się w wysokości proporcjonalnie
zmniejszonej. W przypadku osiągnięcia zysku większego niż planowany, odpis ustala
się w wielkości planowanej;
2) z wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz.
Fundusz przeznaczony jest na stypendia dla studentów pierwszego roku:
1) jednolitych studiów magisterskich;
2) studiów pierwszego stopnia.
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa
dojrzałości i spełniają warunki określone w § 2.
Fudusz przeznaczony jest również na realizację następujących celów:
1) pozyskanie kandydatów z najlepszymi wynikami i osiągnięciami na studia
prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
2) wyróżnienie najlepszych studentów przyjętych na studia w Unwiersytecie Medycznym
w Łodzi;
3) podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi;
4) zwiększenie aktywności naukowej oraz sportowej studentów.
Środki na wypłatę stypendiów ewidencjonowane są na odrębnym koncie księgowym.
ROZDZIAŁ II
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM Z FUNDUSZU

1.

§2
Stypendystą może zostać student, który:
1) jest laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego;
2) jest laureatem konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego,
organizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

w

tym
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2.

Przepisy ust. 1 dotyczą osiągnięć uzyskanych w olimpiadach wymienionych w uchwale
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi laureatów i finalistów olimpiad stopnia
centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym
organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, obowiązującej w postępowaniu
rekrutacyjnym na dany rok akademicki.
ROZDZIAŁ III
PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM Z FUNDUSZU

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

§3
Stypendium przyznawane jest na okres od października do czerwca roku akademickiego,
w którym student rozpoczął kształcenie i wypłacane w miesięcznych ratach na rachunek
bankowy wskazany przez stypendystę.
Pierwsza wypłata składa się łącznie z dwóch rat (październik, listopad) i wypłacana jest
jednorazowo w listopadzie.
W roku akademickim 2017/2018 pierwsza wypłata składać się będzie łącznie z trzech rat
(październik, listopad, grudzień) i wypłacona będzie w styczniu 2018 r.
§4
Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w procesie rekrutacji
uzupełniają informacje na temat uczestnictwa w olimpiadzie.
Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby przyjętej na studia. Wzór
wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Do wniosku dołącza się oryginał dyplomu, albo kopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem, lub zaświadczenie wydane przez komitet główny właściwej olimpiady.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć w Biurze Obsługi Studiów tzw. Strefie
Obsługi Studenta do dnia 20 września. Wnioski złożone po terminie rozpatrywane są
negatywnie.
§5
Dysponentem Funduszu jest Rektor lub działający w jego imieniu wskazany prorektor.
Rektor corocznie określa wysokość stypendiów na dany rok akademicki, na podstawie
wysokości środków przeznaczonych na ten cel oraz liczby przyznanych stypendiów.
Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.

1.
2.

§6
Wysokość stypendium nie może być niższa niż 600 zł miesięcznie.
Laureaci 1, 2 lub 3 miejsca olimpiady międzynarodowej otrzymują stypendium
stanowiące dwukrotność określonej przez Rektora kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2.

1.

§7
Obsługę administracyjną Funduszu zapewnia Dział ds. Bytowych Studentów
i Doktorantów.
Obsługę księgową Funduszu zapewnia Dział Księgowości.

2.
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ROZDZIAŁ IV
UTRATA, WSTRZYMANIE LUB PRZYWRÓCENIE STYPENDIUM

1.

2.
3.

4.

§8
Student traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku gdy:
1) został skreślony z listy studentów;
2) uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych;
3) zrezygnował z otrzymywania stypendium;
4) zrezygnował ze studiów;
Utrata praw do otrzymywania stypendium następuje od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zaistniały przesłanki określone w ust. 1.
Wypłata stypendium zostaje wstrzymana w przypadku:
1) zawieszenia w prawach studenta – do czasu wydania prawomocnego orzeczenia
dyscyplinarnego;
2) wszczęcia postępowania administracyjnego – do czasu określenia statusu studenta.
Przywrócenie wypłaty świadczenia następuje decyzją Rektora na wniosek studenta.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA DOSTOSOWUJĄCE I KOŃCOWE

1.

2.
3.
4.

§9
Stypendium określone niniejszym regulaminem przynawane jest niezależnie od innych
stypendiów i świadczeń oraz nie ogranicza prawa studenta do ubiegania się o przyznanie
i otrzymanie innych form pomocy materialnej określonych w art. 173 ustawy.
Stypendium przyznane studentowi na podstawie nieprawdziwych danych podlega
niezwłocznemu zwrotowi.
W sprawach nieuregulonwanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy oraz regulacje wewnętrzne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Regulaminu
Własnego Funduszu Stypendialnego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU
STYPENDIALNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI NA ROK AKADEMICKI 20…../20…..
Data wpływu wniosku do Działu
ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
-

-

2

0

……………………………………………………………………

(podpis)

…………………………………………………………………………………………………..…………………...
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

PESEL……………………………………….………..……………,nr albumu ……………………………………
Wydział …………………………………………………………………..…… kierunek …………………………
Tryb studiów: stacjonarne / niestacjonarne wieczorowe / niestacjonarne zaoczne1

Adres korespondencyjny: ……………………………….…………………………………………………………
(kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Telefon kontaktowy: ……………………………………, adres e-mail: ……………….………..…………………
Informacje dotyczące rachunku bankowego:
Nazwa banku ……………………………………………………………………, Numer rachunku:

-

-

-

-

-

-

Wnioskuję o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rok olimpiady

Nazwa olimpiady
Miejsce zajęte na olimpiadzie
Załączniki potwierdzające
udział oraz osiągnięcia

1

Właściwe podkreślić.
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Oświadczenie:
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 i § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodek karny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, ze zm.) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej
za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że:
 Podane przeze mnie we wniosku informacje i załączone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym.
 Przyjmuję do wiadomości obowiązek zwrotu świadczeń nienależnych, tzn. otrzymanych na podstawie
nieprawdziwych danych.
 Wyrażam zgodę na potrącenie nienależnego świadczenia z przyznanego mi stypendium.
 Znane mi są przepisy Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
(data i własnoręczny podpis wnioskodawcy)……………..…………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dział ds. Bytowych Studentów
i Doktorantów w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku dotyczącego przyznania
wskazanego rodzaju świadczenia, przysługującego w ramach pomocy materialnej dla studentów zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
(data i własnoręczny podpis wnioskodawcy)…………………………..……………………………………………
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