
 
 

75.0200.110.2021 

 

Zarządzenie nr 106 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 28 września 2021 roku 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów 

i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.) oraz zmiany 

zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia  

16 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie 

Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (z późn. zm.) 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz w porozumieniu 

z Samorządem Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Towarzystwem Doktorantów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W zarządzeniu nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku  

w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 17 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2) zupełne sieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 25. roku życia.”; 
 

2) § 26 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 26 

 

1. Komisja stypendialna dla studentów UJ składa się z: 

1) studentów każdego z wydziałów UJ (bez UJ CM) oraz Ośrodka 

Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 

delegowanych przez przewodniczącego komisji Samorządu Studentów UJ 

właściwej ds. socjalno-bytowych, przy czym każdą ww. jednostkę reprezentuje 

nie więcej niż jeden student, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) przewodniczącego komisji Samorządu Studentów UJ właściwej ds. socjalno-

bytowych, który pełni funkcję przewodniczącego komisji stypendialnej dla 

studentów UJ; 

3) do dwóch wiceprzewodniczących komisji stypendialnej dla studentów UJ 

delegowanych przez przewodniczącego komisji stypendialnej dla studentów UJ; 



 
 
 

4) co najmniej trzech pracowników delegowanych przez Rektora UJ, w tym 

jednego, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego komisji stypendialnej dla 

studentów UJ.  

2. Komisja stypendialna dla studentów UJ CM składa się z: 

1) studentów każdego z wydziałów UJ CM delegowanych przez właściwy organ 

Samorządu Studentów UJ; 

2) co najmniej jednego pracownika delegowanego przez Prorektora ds. Collegium 

Medicum. 

3. Odwoławcza komisja stypendialna dla studentów UJ składa się co najmniej  

z siedmiu osób, w tym co najmniej dwóch pracowników delegowanych przez 

Rektora UJ oraz studentów UJ delegowanych przez właściwy organ Samorządu 

Studentów UJ. 

4. Odwoławcza komisja stypendialna dla studentów UJ CM składa się co najmniej  

z trzech osób, w tym co najmniej jednego pracownika delegowanego przez 

Prorektora ds. Collegium Medicum oraz studentów UJ CM delegowanych przez 

właściwy organ Samorządu Studentów UJ. 

5. Komisja stypendialna dla doktorantów UJ oraz odwoławcza komisja stypendialna 

dla doktorantów UJ składają się z doktorantów delegowanych przez właściwy organ 

Towarzystwa Doktorantów UJ i pracowników delegowanych przez Rektora UJ. 

6. Komisja stypendialna dla doktorantów UJ CM oraz odwoławcza komisja 

stypendialna dla doktorantów UJ CM składają się z doktorantów delegowanych 

przez właściwy organ Towarzystwa Doktorantów UJ i pracowników delegowanych 

przez Prorektora ds. Collegium Medicum. 

7. W przypadku rezygnacji z członkostwa w komisji lub utraty statusu studenta lub 

doktoranta przez członka komisji, o których mowa w ust. 1–6, komisja obraduje  

w pomniejszonym składzie do czasu powołania nowego członka komisji,  

z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Większość członków komisji, o których mowa w ust. 1–4, stanowią studenci, 

a w przypadku komisji, o których mowa w ust. 5 i 6 – doktoranci. 

9. Komisje odbywają posiedzenia stacjonarnie lub zdalnie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej umożliwiających wielostronną komunikację w czasie 

rzeczywistym, wypowiadanie się w toku posiedzenia, identyfikację osób biorących 

udział w posiedzeniu i potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniu, z zachowaniem 

reguł właściwych dla ochrony danych osobowych. 

10. Decyzje wydawane przez komisje podpisują przewodniczący tych komisji lub 

działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący komisji.  

11. Komisje obradują nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie przerwy wakacyjnej 

w przypadku wpłynięcia wniosku o świadczenie lub odwołania, z zastrzeżeniem  

ust. 12. 

12. W przypadku braku wpłynięcia wniosku o świadczenie lub odwołania w danym 

miesiącu komisje odbywają posiedzenie w kolejnym miesiącu. 

13. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół. Protokoły sporządza 

protokolant wyznaczony na danym posiedzeniu. W protokole wskazuje się m.in.  

w jakiej formie odbyło się posiedzenie komisji. Jeżeli posiedzenie odbyło się 

zdalnie, protokół podpisuje protokolant, który obecność członków komisji 

weryfikuje na podstawie danych z aplikacji, przy użyciu której przeprowadzono 

posiedzenie. 

14. Komisje podejmują decyzje w obecności co najmniej połowy swojego składu. 

15. Właściwa komisja stypendialna jest zobowiązana przesłać odwołania, które nie 

zasługiwały w całości na uwzględnienie, wraz z aktami sprawy, do właściwej 



 
 
 

odwoławczej komisji stypendialnej w terminie siedmiu dni wraz z opinią organu 

przekazującego sprawę. 

16. W uzasadnionych przypadkach Rektor UJ lub Prorektor ds. Collegium Medicum po 

zasięgnięciu opinii właściwego organu Samorządu Studentów UJ lub Towarzystwa 

Doktorantów UJ może odwołać komisję lub jej członka.”; 

3) w załączniku nr 2 w ust. 2 w lit. zh po wyrazach „z powodu” dodaje się wyraz 

„przeciwdziałania”; 

4) w załączniku nr 3 w § 22 w pkt 8 wyraz „przedpłaty” zastępuje się wyrazami „opłaty 

rezerwacyjnej”; 

5) w załączniku nr 5 w § 6 w pkt 6 wyraz „przedpłaty” zastępuje się wyrazami „opłaty 

rezerwacyjnej”; 

6) w załączniku nr 8: 

a) w § 5 w ust. 1 w pkt 3 tiret trzydzieste drugie otrzymuje brzmienie: 

„– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub 

Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,”, 

b) § 9 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 9 

 

[wyjątki od zasad utraty i uzyskania dochodu] 

 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru 

lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny 

utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, 

uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego 

dzieło, lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.”; 
 

7) w załączniku nr 10: 

a) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Za przedmioty zaliczone w roku studiów uznaje się także przedmioty,  

z których student uzyskał ocenę niedostateczną oraz przedmioty, których oceny 

zostały przeniesione zgodnie z Regulaminem studiów.”, 

b) w § 8 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:  

„W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o żądanej treści do 

arytmetycznej średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny zaliczone na ostatnim 

roku studiów pierwszego stopnia, za wyjątkiem ocen z praktyk, egzaminu lub pracy 

dyplomowej.”, 

c) § 9 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 9 

 

Student, który przeniósł się z innego kierunku, specjalności lub formy studiów  

w ramach UJ, lub z innej uczelni na studia na UJ, może otrzymać stypendium 

rektora, jeżeli od początku roku akademickiego poprzedzającego rok, na który 

stypendium ma być przyznane, był studentem kierunku, specjalności lub formy 

studiów, na których ubiega się o przyznanie świadczenia. W uzasadnionych 

przypadkach stypendium rektora może zostać przyznane na podstawie wyników 

uzyskanych na poprzednim kierunku, specjalności lub formie studiów lub  

w poprzedniej uczelni, gdy student został przeniesiony bez obowiązku uzupełnienia 

różnic programowych.”, 



 
 
 

d) § 10 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 10 

 

Punkty za poszczególne osiągnięcia przyznaje się za: 

 

Część 1. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE 

 

Średnia ocen 

1. Średnia ocen 4,0 i wyższa 
Liczba punktów: 

punkty = średnia x 10 

 

Wymagane dokumenty: 
Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia dla studentów 

ubiegających się o stypendium rektora na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, jeżeli 

ukończyli studia pierwszego stopnia na uczelni innej niż UJ. 

 

Część 2. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

 

Publikacje i konferencje 

1. Publikacja recenzowanej*** książki o charakterze 

naukowym wydanej przez wydawnictwo publikujące 

recenzowane monografie naukowe, umieszczone  

w wykazie ogłoszonym przez ministerstwo właściwe 

ds. szkolnictwa wyższego  

14 punktów 

2.* Publikacja recenzowanego*** artykułu  

w czasopiśmie naukowym umieszczonym  

w ujednoliconym wykazie czasopism naukowych, 

ogłoszonym przez ministerstwo właściwe ds. 

szkolnictwa wyższego  

minimalnie 5 punktów, 

maksymalnie 10 punktów 

3. Publikacja recenzowanego*** rozdziału w książce  

o charakterze naukowym, wydanej przez 

wydawnictwo publikujące recenzowane monografie 

naukowe, umieszczone w wykazie ogłoszonym przez 

ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego: 

 1 rozdział – 5 punktów 

 2 rozdziały – 8 punktów 

 3 rozdziały lub więcej – 10 punktów 

maksymalnie 10 punktów 

4. Publikacja recenzowanego*** artykułu  

w czasopiśmie specjalistycznym albo fachowym 

wydawanym przez ośrodek naukowy albo jednostkę 

uczelni: 

 1 publikacja – 3 punkty 

 2 publikacje – 5 punktów 

 3 lub więcej publikacji – 7 punktów 

maksymalnie 7 punktów 

5.  Publikacja recenzowanego*** artykułu  

w czasopiśmie uczelnianym studenckiego ruchu 

naukowego:  

maksymalnie 6 punktów 



 
 
 

 1 publikacja – 2 punkty 

 2 publikacje – 3 punkty 

 3 lub więcej – 6 punktów 

6. ** Czynny udział w międzynarodowej konferencji 

(sympozjum albo sesji naukowej) w formie referatu 

albo posteru albo publikacja pokonferencyjna: 

 1 wystąpienie – 5 punktów 

 2 wystąpienia – 8 punktów 

 3 wystąpienia lub więcej – 10 punktów 

maksymalnie 10 punktów 

7. ** Czynny udział w krajowej lub międzyuczelnianej 

konferencji (sympozjum albo sesji naukowej)  

w formie referatu albo posteru albo publikacja 

pokonferencyjna: 

 1 wystąpienie – 2 punkty  

 2 wystąpienia – 4 punkty  

 3 lub więcej wystąpień – 6 punktów 

maksymalnie 6 punktów 

8. ** Czynny udział w uczelnianej konferencji (sympozjum 

albo sesji naukowej) w formie referatu albo posteru 

albo publikacja pokonferencyjna: 

 1 wystąpienie – 1 punkt  

 2 wystąpienia – 2 punkty  

 3 lub więcej wystąpień – 3 punkty 

maksymalnie 3 punkty 

 

* Student otrzymuje maksymalną liczbę punktów wyłącznie w sytuacji, gdy jego wkład 

autorski w artykuł wynosi przynajmniej 30%. W innym przypadku od maksymalnej ilości 

punktów za każdego kolejnego współautora mającego większy procentowy udział odejmuje 

się jeden punkt, jednak nie więcej niż 5.  

** Za konferencję międzynarodową uznaje się konferencję, w której uczestniczyli prelegenci 

z co najmniej trzech zagranicznych ośrodków akademickich reprezentujących co najmniej 

trzy państwa. Za konferencję krajową i międzyuczelnianą uznaje się konferencję, w której 

uczestniczyli prelegenci z co najmniej trzech krajowych ośrodków akademickich. Pozostałe 

konferencje uznaje się za konferencje uczelniane. Przez ośrodek akademicki rozumie się 

miejscowość, w której siedzibę ma szkoła wyższa. 

***Za recenzowaną uznaje się publikację, której recenzji dokonano w trakcie lub przed 

procesem wydawniczym.  

 

Wymagane dokumenty:  

1. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopia strony tytułowej 

i stopki wydawniczej zawierające numer ISBN oraz datę (co najmniej miesięczną) ukazania 

się publikacji.  

2. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem książki zawierającej rozdział autorstwa 

studenta lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej zawierające numer ISBN 

oraz datę (co najmniej miesięczną) ukazania się publikacji oraz dodatkowo strona tytułowa 

artykułu z nazwiskiem autora lub spis treści z tytułem rozdziału i nazwiskiem autora.  

3. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie lub kserokopia 

strony tytułowej i stopki wydawniczej zawierająca numer ISSN oraz datę (co najmniej 

miesięczną) ukazania się publikacji oraz dodatkowo strona tytułowa artykułu z nazwiskiem 

autora lub spis treści z tytułami artykułów i nazwiskiem autora. 



 
 
 

4. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się wydawnictwa elektronicznego na nośnikach 

fizycznych (np. CD-ROM, DVD-ROM) zawierające numer ISBN, ISSN lub DOI oraz datę 

(co najmniej miesięczną) ukazania się publikacji. 

5. Adres strony internetowej, jeżeli on-line dostępne są dane: DOI czasopisma 

elektronicznego, imię i nazwisko autora, tytuł i data publikacji (co najmniej miesięczna) lub 

zaświadczenie z wydawnictwa zawierające ww. dane. 

6. Zaświadczenia od organizatora konferencji, sympozjum lub sesji naukowej lub certyfikat 

potwierdzający udział w konferencji, zawierający dane: imię i nazwisko studenta, termin 

konferencji, sympozjum lub sesji naukowej, tytuł wygłoszonego referatu lub 

przedstawionego posteru, wykaz reprezentowanych przez uczestników ośrodków 

naukowych (lub książka abstraktów lub program konferencji – z afiliacjami osób 

prezentujących referat lub poster), a także afiliacje czynnych uczestników konferencji. 

7. W przypadku publikacji pokonferencyjnej – pierwsza strona artykułu z imieniem 

i nazwiskiem studenta, spis treści oraz zaświadczenie od organizatora zawierające numer 

ISBN, ISSN lub DOI oraz datę (co najmniej miesięczną) ukazania się publikacji.  

8. W przypadku, gdy punktowana jest publikacja recenzowana, należy przedłożyć 

potwierdzenie dokonania recenzji – kserokopia strony potwierdzającej recenzję publikacji 

lub zaświadczenie o recenzji dokonanej przez recenzenta o stopniu naukowym co najmniej 

doktora lub inną osobę prowadzącą zajęcia w rozumieniu art. 73 ust 1 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

9. W przypadku czasopism naukowych umieszczonych w ujednoliconym wykazie czasopism 

naukowych ogłoszonym przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego – 

zaświadczenie o procentowym udziale wszystkich współautorów artykułu lub oświadczenia 

wszystkich współautorów. 

 

Przekłady 

1. Przekład recenzowanej książki 10 punktów 

2. Przekład rozdziału w recenzowanej książce  

o charakterze naukowym:  

 1 przekład – 3 punkty  

 2 przekłady – 4 punkty  

 3 lub więcej – 6 punktów 

maksymalnie 6 punktów 

3. Przekład artykułu o charakterze naukowym 

opublikowanego w recenzowanym czasopiśmie:  

 1 przekład – 2 punkty  

 2 przekłady – 3 punkty  

 3 lub więcej – 5 punktów 

maksymalnie 5 punktów 

4. Przekład tekstu literackiego opublikowany w formie 

monografii lub rozdziału monografii lub  

w czasopiśmie, w nakładzie co najmniej 500 

egzemplarzy: 

 1 przekład – 1 punkt 

 2 przekłady – 2 punkty 

 3 lub więcej przekładów – 4 punkty 

maksymalnie 4 punkty 

 

Wymagane dokumenty:  

1. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem przekładu książki lub kserokopia 

strony tytułowej i stopki wydawniczej zawierające numer ISBN oraz datę (co najmniej 

miesięczną) ukazania się publikacji.  



 
 
 

2. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem książki zawierającej przekład rozdziału 

autorstwa studenta lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej zawierające 

numer ISBN oraz datę (co najmniej miesięczną) ukazania się publikacji oraz dodatkowo 

strona tytułowa rozdziału z nazwiskiem tłumacza lub spis treści z tytułem rozdziału  

i nazwiskiem tłumacza.  

3. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem czasopisma zawierającego przekład 

artykułu autorstwa studenta lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej 

zawierające numer ISBN oraz datę (co najmniej miesięczną) ukazania się publikacji oraz 

dodatkowo strona tytułowa artykułu z nazwiskiem tłumacza lub spis treści z tytułem 

artykułu i nazwiskiem tłumacza.  

4. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się wydawnictwa elektronicznego na nośnikach 

fizycznych (np. CD-ROM, DVD-ROM) zawierające numer ISBN, ISSN lub DOI oraz datę 

(co najmniej miesięczną) ukazania się publikacji.  

5. Adres strony internetowej, jeżeli on-line dostępne są dane: DOI czasopisma 

elektronicznego, imię i nazwisko autora, tytuł i data publikacji (co najmniej miesięczna) lub 

zaświadczenie z wydawnictwa zawierające ww. dane.  

6. W przypadku, gdy punktowana jest publikacja recenzowana, należy przedłożyć 

potwierdzenie dokonania recenzji – kserokopia strony potwierdzającej recenzję publikacji 

lub zaświadczenie o recenzji dokonanej przez recenzenta o stopniu naukowym co najmniej 

doktora lub inną osobę prowadzącą zajęcia w rozumieniu art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Konkursy naukowe 

1. Zajęcie medalowego miejsca w naukowych 

konkursach, festiwalach lub olimpiadach 

międzynarodowych 

8 punktów 

2.  Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do 

naukowego konkursu, festiwalu lub olimpiady 

międzynarodowej 

5 punktów 

3. Zajęcie medalowego miejsca w naukowych 

konkursach, festiwalach lub olimpiadach 

ogólnopolskich 

3 punkty 

4.* Zajęcie medalowego miejsca w naukowych 

konkursach, festiwalach lub olimpiadach 

uczelnianych 

1 punkt 

 

* Za konkurs uczelniany uznaje się każdy konkurs organizowany w ramach UJ. Nie są 

punktowane konkursy, w których osiągnięte wyniki były podstawą do zaliczania 

przedmiotu objętego deklaracją przedmiotową studenta na kierunku, na którym złożył 

wniosek o stypendium rektora.  

 

Wymagane dokumenty:  

1. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego miejsca lub 

zakwalifikowanie się w drodze eliminacji w naukowych konkursach, festiwalach lub 

olimpiadach uczelnianych. 

2. Oświadczenie studenta potwierdzające, że wynik osiągnięty  

w konkursie/festiwalu/olimpiadzie nie był podstawą do zaliczenia przedmiotu objętego 

deklaracją przedmiotową studenta na kierunku, na którym złożył wniosek o stypendium 

rektora. 



 
 
 

 

Granty badawcze i projekty naukowe 

1. Kierownik Diamentowego Grantu 15 punktów 

2.* Grant badawczy finansowany przez zewnętrzne 

ośrodki naukowe:  

 kierownik grantu badawczego – 10 punktów  

 uczestnik grantu badawczego – 6 punktów 

maksymalnie 10 punktów za 

jeden grant badawczy 

3.* Projekt naukowy finansowany ze środków 

wewnętrznych szkoły wyższej (z zastrzeżeniem  

pkt 4) lub projekty naukowe prowadzone przez 

organizacje non-profit: 

 kierownik projektu naukowego – 6 punktów  

 uczestnik projektu naukowego – 4 punkty 

maksymalnie 6 punktów za 

jeden projekt naukowy 

4.* Projekt naukowy realizowany przez koło naukowe 

(także we współpracy z kołami naukowymi 

działającymi na innych uczelniach):  

 kierownik projektu naukowego – 2 punkty  

 uczestnik projektu naukowego – 1 punkt 

maksymalnie 2 punkty za 

jeden projekt naukowy 

 

* Nie jest punktowany udział w projekcie naukowym, który był podstawą do zaliczenia 

przedmiotu objętego deklaracją przedmiotową studenta na kierunku, na którym złożył 

wniosek o stypendium rektora. Udział w grancie badawczym lub projekcie naukowym jest 

uznawany za osiągnięcie punktowane w przypadku, gdy udział studenta miał charakter 

naukowy i nie był marginalny. 

 

Wymagane dokumenty:  
1. Zaświadczenie kierownika grantu badawczego zawierające nazwę grantu badawczego, 

źródło finansowania, okres uczestnictwa studenta, pełnioną funkcję oraz opis 

wykonywanych zadań. 

2. Zaświadczenie kierownika projektu naukowego zawierające nazwę projektu naukowego, 

okres uczestnictwa studenta, pełnioną funkcję oraz opis wykonywanych zadań.  

3. Oświadczenie studenta potwierdzające, że udział w grancie badawczym lub projekcie 

naukowym nie był podstawą do zaliczenia przedmiotu objętego deklaracją przedmiotową 

studenta na kierunku, na którym złożył wniosek o stypendium rektora.  

 

Patenty i wzory użytkowe 

1.* Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru 

użytkowego 
14 punktów 

 

* Za autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego przyznaje się punkty, o ile 

patent/wzór użytkowy został wykorzystany.  

 

Wymagane dokumenty:  

 Zaświadczenie potwierdzające autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru 

użytkowego oraz dowód wykorzystania patentu/wzoru użytkowego. 

 

 

 



 
 
 

CZĘŚĆ 3. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

 

Osiągnięcia artystyczne 

1. Autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł 

artystycznych, w tym muzycznych, teatralnych lub 

filmowych, zaprezentowanych publicznie na 

festiwalach, przeglądach lub w obiegu telewizyjnym, 

o znaczeniu co najmniej krajowym** lub wydanych 

w publikacji o charakterze artystycznym w nakładzie 

co najmniej 500 egzemplarzy 

5 punktów 

2.* Zajęcie medalowego miejsca w artystycznych 

konkursach, festiwalach lub turniejach 

międzynarodowych**  

3 punkty 

3.* Zajęcie medalowego miejsca w artystycznych 

konkursach, festiwalach lub turniejach 

ogólnokrajowych**  

2 punkty 

 

* W przypadku osiągnięć tanecznych uzyskanych w wydarzeniach o charakterze 

artystycznym, tj. organizowanych przez inne podmioty niż polski związek sportowy, nie 

bierze się pod uwagę wydarzeń o charakterze otwartym oraz uwzględnia się wyniki 

uzyskane wyłącznie w klasach tanecznych „A” i „S”.  

** Za konkurs, festiwal lub turniej międzynarodowy uznaje się wydarzenie, w którym 

uczestnicy reprezentują co najmniej trzy państwa. Za wydarzenie krajowe uznaje się takie,  

w którym uczestnicy reprezentują trzy województwa. 

 

Wymagane dokumenty:  

1. Zaświadczenie potwierdzające datę prezentacji lub wydania dzieła (co najmniej 

miesięczną), tytuł dzieła artystycznego, w tym dzieł plastycznych, muzycznych, teatralnych 

lub filmowych, miejsce prezentacji lub wydania (nazwa wystawy, galerii, teatru), nakład, 

nazwę wydawcy lub organizatora prezentacji oraz numer ISAN, ISBN lub DOI (jeżeli 

został nadany).  

2. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego miejsca w artystycznych 

konkursach, festiwalach lub turniejach. 

3. Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający listę krajów lub województw 

reprezentowanych przez uczestników konkursu, festiwalu lub turnieju. 

 

CZĘŚĆ 4. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 

Osiągnięcia sportowe* 

1. Zajęcie medalowego miejsca na Igrzyskach 

Olimpijskich 
40 punktów 

2.  Zajęcie medalowego miejsca w zawodach rangi 

mistrzostw świata 
30 punktów 

3. Zajęcie medalowego miejsca w zawodach rangi 

mistrzostw kontynentu 
20 punktów 

4. Zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach 

Polski 
15 punktów 

5.** Posiadanie statusu członka Polskiej Reprezentacji 

Olimpijskiej 
15 punktów 

6.** Posiadanie statusu członka kadry narodowej 10 punktów 



 
 
 

7. Zajęcie medalowego miejsca w Akademickich 

Mistrzostwach Polski 
8 punktów 

8. Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji 

strefowych i występ w zawodach finałowych 

Akademickich Mistrzostw Polski  

5 punktów 

9. Zajęcie medalowego miejsca indywidualnie lub 

drużynowo w Akademickich Mistrzostwach Polski 

Uczelni Medycznych  

5 punktów 

 

* Przy ocenie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki 

sportowe. 

** W przypadku przedstawienia osiągnięć z pozycji 5 i 6 uwzględnia się osiągnięcie wyżej 

punktowane. 

 

Wymagane dokumenty:  

1. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu członka kadry narodowej.  

2. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowych miejsc w punktowanych 

imprezach sportowych.  

3. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu członka Polskiej Reprezentacji 

Olimpijskiej.  

4. Zaświadczenie z Akademickiego Związku Sportowego potwierdzające zajęcie medalowego 

miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski lub Mistrzostwach Polski Uczelni 

Medycznych. 

 

Zasady ogólne: 

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w każdym przypadku powinny umożliwiać 

bezsprzeczne ustalenie uzyskania przez studenta osiągnięcia (autorstwo) oraz dokładną datę 

uzyskania osiągnięcia, co najmniej miesięczną.  

2. Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz.  

3. Nie są punktowane osiągnięcia zgłoszone i punktowane w poprzednich latach 

akademickich, jeżeli student otrzymał na ich podstawie stypendium rektora. 

 

Przykładowe osiągnięcia, które nie są brane pod uwagę:  

1. Średnia ocen poniżej 4,0.  

2. Średnia ocen uzyskana na innym kierunku studiów, poza studentami ubiegającymi się  

o przyznanie stypendium na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.  

3. Działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych.  

4. Publikacje o charakterze innym niż wymienione w Regulaminie (np. relacja z konferencji, 

recenzja filmu), a także opublikowanie abstraktu referatu lub posteru w księdze abstraktów. 

5. Artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku.  

6. Organizacja lub bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych, grantach 

badawczych lub projektach naukowych.  

7. Udział w konferencji, która ma cechy konferencji drapieżnej. 

8. Prowadzenie warsztatów.  

9. Udział w wymianach studenckich, wykładach otwartych, szkołach letnich, szkołach 

zimowych, warsztatach, wyjazdach objazdowych lub spotkaniach panelowych oraz  

w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.  

10. Miejsca medalowe w konkursach innych niż wymienione w Regulaminie.  

11. Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe i za postery. 



 
 
 

12. Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne (np. nagrody 

rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje, 

nagrody w ramach konferencji).  

13. Odbycie praktyk i staży krajowych lub zagranicznych.  

14. Przedstawienie tego samego referatu lub posteru na więcej niż jednej konferencji.  

15. Zaprezentowanie danego dzieła artystycznego więcej niż jeden raz. 

16. Organizacja konferencji, wydarzeń, szkół letnich itp.  

17. Uzyskanie certyfikatów np. językowych czy kompetencyjnych.”; 
 

8) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia. 

 

§ 2 

 

W zarządzeniu nr 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 

2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (z późn. zm.) w § 1 w pkt 9 uchyla się lit. c. 

 

§ 3 

 

Do postępowań w sprawie przyznania świadczeń dla studentów i doktorantów wszczętych  

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy niniejszego 

zarządzenia.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Popiel 



 
 
 

Załącznik do zarządzenia nr 106 Rektora UJ z dnia 28 września 2021 r. 
…….…..……….…..…………...…..….……....… 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

…….…..……….…..……….……....….……....… 

(numer albumu) 
 

 

 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 

O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK 

AKADEMICKI, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM 

DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, 

ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH*) 

 

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ……….. osiągnąłem/am dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym*) w łącznej kwocie ................................ zł ............... gr, z tytułu: 

 posiadania gospodarstwa rolnego w kwocie …………… zł …….. gr**) (powierzchnia użytków rolnych w hektarach 

przeliczeniowych: ………….…… ha, w hektarach fizycznych: ………………. ha) 

 zasiłków chorobowych z KRUS w kwocie …………… zł …….. gr 

 alimentów / zaliczki alimentacyjnej / świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów***) w kwocie …………… zł …….. gr 

 dochodów osiągniętych za granicą RP w kwocie …………… zł …….. gr****) (netto – po pomniejszeniu o zapłacone 

za granicą RP: podatek dochodowy w kwocie …….……..… zł, składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne 

w kwocie …………...… zł i składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w kwocie …...……….. zł) 

 stypendium doktoranckiego w kwocie …………… zł …….. gr 

 stypendium dla bezrobotnych finansowanego ze środków UE/Funduszu Pracy w kwocie …………… zł …….. gr 

 kwot otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych*) (tj. kwota zwrotu 

niewykorzystanej ulgi na dzieci wypłacona przez Urząd Skarbowy) w wysokości …………… zł …….. gr, kwota 

wypłacona przez Urząd Skarbowy w ………... r. 

 świadczenia rodzicielskiego w kwocie …………… zł …….. gr 

 zasiłku macierzyńskiego z KRUS w kwocie …………… zł …….. gr 

 kwoty diet nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywanych przez osoby wykonujące  

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w wysokości …………….… zł …….. gr 

 przychodów z wynagrodzeń wolnych od podatku dla osób do ukończenia 26. r. ż. (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych*) w kwocie …………….… zł …….. gr  

 inne ………………………………………………………………………….. w kwocie ……………… zł …….. gr 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

                                                                      ...................................., dnia .......................... ................................................................. 

  (miejscowość)             (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

*)  ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
**)  przeciętna liczba ha przeliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki pomnożona przez kwotę miesięcznego dochodu z 1 ha 
przeliczeniowego (ogłaszana przez Prezesa GUS) pomnożona przez liczbę miesięcy, 
***) niewłaściwe skreślić, 
****) dochód należy przeliczyć z waluty obcej na złotego na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Prezesa NBP z ostatniego dnia roboczego roku 

kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczenia. 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA 

 Złóż to oświadczenie dla każdego pełnoletniego członka rodziny. 

 Złóż to oświadczenie także o swoich dochodach. 

 Złóż to oświadczenie nawet, jeżeli dany członek rodziny nie osiągnął żadnego z wymienionych dochodów. 

 Podpisz oświadczenie w dwóch miejscach – na pierwszej i drugiej stronie. 

 

…….…………………..……….……….……….…..… 

(imię i nazwisko członka rodziny, 

którego dotyczy oświadczenie) 

 



 
 
 

POUCZENIE 
Oświadczenie obejmuje następujące dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z uwzględnieniem art. 88 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce): 
 dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

 zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

 alimenty na rzecz dzieci, 

 zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

 świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

 stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca, 

 dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz 

składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

 kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

 świadczenie rodzicielskie, 

 zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

 stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe 

przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, z zastrzeżeniem, 

że do dochodu nie wlicza się: świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendiów 

otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących 

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów 

wykonawczych sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych, świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów 

na podstawie przepisów o systemie oświaty, stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy  

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

 kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem 

obowiązków społecznych i obywatelskich, 

 renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

 renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 

i wojskowych oraz ich rodzin, 

 świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

 dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

 świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym 

w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub ZSRR, 

 ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych 

po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 

 renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, 

których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy, 

 środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji 

finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, 

organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków 

jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma 

ta pomoc, 

 należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających 

czasowo za granicą –  w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników 

zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

 należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami 

państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu 

lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach 

pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

 należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

 dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 

społeczne, 

 należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym 

osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

 dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 

 dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach 

o specjalnych strefach ekonomicznych, 

 ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie 

Koleje Państwowe”, 

 ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006, 

 świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

 renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, 

 świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych, 

 przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym pouczeniem. 

 
…………………………………………..…………….…………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy 


