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Załącznik do uchwały nr 59 Senatu SGH 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

REGULAMIN  

WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego SGH, zwanego dalej 

„Funduszem”, mogą być przyznawane z: 

1) odpisu w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności 

naukowej, o którym mowa art. 420 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwanej dalej „ustawą”), zwanego dalej 

„odpisem”; stypendia finansowane z tych środków zwane są dalej 

„stypendiami ze środków własnych”; 

2) wpłat osób prawnych lub osób fizycznych, zwanych dalej „Fundatorami”, 

przeznaczonych na Fundusz; stypendia finansowane z tych środków zwane 

są dalej „stypendiami fundowanymi”. 

2. Środki Funduszu gromadzi się na wyodrębnionym rachunku Funduszu. 

Niewykorzystane w danym roku środki przechodzą na kolejne lata do 

wykorzystania na cele określone w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej 

„Regulaminem”. 

3. Liczba i wysokość stypendiów przyznawanych z Funduszu uzależnione są od 

wysokości środków zgromadzonych w Funduszu, a w przypadku stypendiów 

fundowanych – od dyspozycji Fundatora zawartej w umowie z SGH, z 

zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.  

4. Miesięczna wysokość stypendium z Funduszu nie może być mniejsza niż 500 

złotych oraz większa niż 3500 złotych, z zastrzeżeniem dalszych postanowień 

Regulaminu. 

5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, stypendia wypłaca się w terminie 

do 25. dnia każdego miesiąca, a w przypadku wypłaty jednorazowej w terminie 

dwóch miesięcy od jego przyznania, na rachunek bankowy stypendysty wskazany 
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we wniosku. Stypendia przyznaje się na okres roku akademickiego. Przyznane 

stypendium określone w kwocie miesięcznej może zostać wypłacone za cały rok 

jednorazowo z góry w terminie uzgodnionym ze stypendystą. 

6. Jeśli stan środków Funduszu nie pozwala w danym roku na przyznanie 

stypendiów w liczbie i w kwotach określonych w Regulaminie, stypendiów w tym 

roku nie przyznaje się. 

7. Stypendia dla studentów i doktorantów przyznawane są z zachowaniem 

uprawnień samorządu studentów i samorządu doktorantów określonych w art. 420 

ust. 2 ustawy. 

§ 2 

1. Stypendia z Funduszu przyznane mogą być studentom, doktorantom  

i pracownikom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej dalej SGH lub 

„Uczelnia”. 

2. Stypendia z Funduszu przyznawane mogą być za: 

1) w przypadku pracowników i doktorantów – wybitne osiągnięcia w działalności 

naukowej; 

2) w przypadku studentów – osiągnięcia w toku studiów wyższych. 

3. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, termin składania wniosków o 

stypendium ze środków własnych, nie późniejszy niż 15. listopada i nie 

wcześniejszy niż 15. października każdego roku, ogłasza Rektor i podaje do 

publicznej wiadomości na stronach internetowych Uczelni co najmniej na miesiąc 

przed końcowym terminem przyjmowania wniosków, w terminie umożliwiającym 

wydanie opinii wymaganych postanowieniami Regulaminu. Ogłoszenie zawiera w 

szczególności: 

1) termin i miejsce składania wniosków o stypendia; 

2) informacje o uprawnionych do złożenia wniosku o stypendium; 

3) kryteria przyznawania stypendium; 

4) liczbę i wysokość stypendiów, które mają być przyznane; 

5) zasady i tryb przyznawania stypendium; 

6) określenie informacji, które powinny być zawarte we wniosku i dokumentów, 

które powinny być do niego dołączone. 

4. Wręczenie stypendiów ma charakter uroczysty i odbywa się w trakcie uroczystości 

ogólnouczelnianej, albo na posiedzeniu Senatu. Stypendysta otrzymuje także 

pamiątkowy dyplom. 
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DZIAŁ II 

STYPENDIA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 

Rozdział I 

Postanowienia wspólne 

§ 3 

1. W danym roku akademickim mogą być przyznane trzy stypendia ze środków 

własnych, jedno dla studenta, jedno dla doktoranta i jedno dla nauczyciela 

akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Wniosek o stypendium ze środków własnych może złożyć: 

1) w przypadku studentów – zainteresowany student, a także dziekan studium za 

zgodą studenta; 

2) w przypadku doktorantów – zainteresowany doktorant, a także odpowiednio 

dziekan kolegium albo dziekan Szkoły Doktorskiej za zgodą doktoranta; 

3) w przypadku nauczycieli akademickich – zainteresowany nauczyciel, a także 

dziekan kolegium za zgodą nauczyciela. 

3. Zainteresowany student, doktorant albo nauczyciel akademicki może złożyć 

wniosek także za pośrednictwem właściwych dziekanów, o których mowa w ust. 2, 

z prośbą o zaopiniowanie kandydatury. 

4. Wysokość stypendium, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4, ze środków własnych w danym 

roku akademickim ustala Rektor, uwzględniając stan Funduszu w części 

pochodzącej z odpisu.  

5. W zależności od stanu Funduszu, w części pochodzącej z odpisu, Rektor może 

podjąć decyzję o zwiększeniu liczby stypendiów w danym roku ponad liczbę 

określoną w ust. 1, a także o zwiększeniu maksymalnej kwoty stypendium, o której 

mowa w § 1 ust. 4, nie więcej jednak niż dwukrotnie. 

§ 4 

1. Stypendium ze środków własnych przyznaje Rektor na podstawie rekomendacji 

kapituły. 

2. W przypadku stypendiów dla studentów skład kapituły jest następujący: 

1) prorektor właściwy ds. studiów – przewodniczący kapituły; 

2) kanclerz lub wskazany przez niego przedstawiciel; 

3) przewodniczący Samorządu Studentów SGH. 

3. W przypadku stypendiów dla pracowników i doktorantów skład kapituły jest 

następujący: 
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1) prorektor właściwy ds. nauki – przewodniczący kapituły; 

2) prorektor właściwy ds. rozwoju; 

3) kanclerz lub wskazany przez niego przedstawiciel; 

4) przewodniczący Samorządu Doktorantów SGH. 

4. Obsługę administracyjną kapituły, o której mowa w ust. 2 i 3 zapewnia jednostka 

właściwa do spraw organizacji. 

§ 5 

Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1) uzasadnienie; 

2) potwierdzenie spełniania kryteriów przyznania danego stypendium określonych  

w Regulaminie; 

3) dokumentację potwierdzającą wybitne osiągnięcia w działalności naukowej albo 

osiągnięcia w toku studiów wyższych; 

4) wymagane opinie, o których mowa w § 3 ust. 3. 

§ 6 

1. Wnioski o stypendium ze środków własnych składa się w jednostce właściwej do 

spraw organizacji. 

2. Jednostka, o której mowa w ust. 1: 

1) rejestruje wnioski; 

2) sprawdza kompletność dokumentacji. 

3. Rektor podejmuje decyzję w sprawie przyznania stypendium ze środków własnych 

w terminie 30 dni od złożenia wniosku, na wniosek kapituły, o której mowa w § 4. 

4. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium ze środków jednostka, o której 

mowa w ust. 1 informuje pisemnie wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia 

podjęcia decyzji. 

5. W przypadku odmowy przyznania stypendium ze środków własnych 

wnioskodawca może złożyć w terminie 14 dni od doręczenia decyzji uzasadniony 

wniosek o jego ponowne rozpatrzenie przez Rektora. Rektor rozpatruje wniosek  

w terminie 30 dni. 

6. Stypendysta jest informowany pisemnie o przyznaniu stypendium ze środków 

własnych i terminie jego wręczenia w terminie 14 dni od dnia podjęcia ostatecznej 

decyzji Rektora. 
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Rozdział II 

Stypendium dla studentów 

§ 7 

1. Stypendium ze środków własnych może być przyznane studentowi 

wyróżniającemu się w nauce, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) nie był ukarany karą dyscyplinarną, która nie uległa zatarciu, i nie toczy się 

przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

2) w toku dotychczasowych studiów osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,5 

obliczaną zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – za 

każde 0,1 średniej powyżej 4,5 przyznaje się 1 pkt; 

3) w toku dotychczasowych studiów nie powtarzał semestru lub roku studiów i nie 

korzystał z wpisu warunkowego na kolejny semestr; 

4) w toku dotychczasowych studiów uzyskał osiągnięcia naukowe, w 

szczególności takie jak: 

a) udział w konferencjach krajowych lub międzynarodowych z odczytem, 

referatem lub inną formą prezentacji wyników własnej pracy naukowej, 

b) publikacje w czasopismach naukowych lub studenckich czasopismach 

naukowych, 

c) krajowe lub międzynarodowe nagrody za osiągnięcia naukowe, 

d) udział w projektach badawczych finansowanych ze środków krajowych lub 

zagranicznych, 

e) inne osiągnięcia naukowe. 

2. Oceny osiągnięć naukowych dokonuje kapituła, o której mowa w § 4, przyznając 

od 0 do 5 punktów za poszczególne osiągnięcia.  

3. Stypendystą zostaje student, który zajął pierwsze miejsce w rankingu punktowym 

uwzględniającym osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4. W przypadku 

równej liczby punktów decyduje liczba punktów uzyskana za średnią ocen. 

Ostateczną liczbę punktów ustala się, dzieląc punkty uzyskane za średnią ocen i 

osiągnięcia naukowe przez liczbę lat, których dane te dotyczą. 

4. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się osoba, która była stypendystą  

w poprzednim okresie lub okresach, pod uwagę bierze się średnią ocen  

i osiągnięcia naukowe uzyskane po złożeniu ostatniego wniosku rozpatrzonego 

pozytywnie. Postanowienia ust. 3 zdanie trzecie stosuje się. 
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Rozdział III 

Stypendium dla doktorantów 

§ 8 

1. Stypendium ze środków własnych może być przyznane doktorantowi 

wyróżniającemu się osiągnięciami naukowymi, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1) nie był ukarany karą dyscyplinarną, która nie uległa zatarciu, i nie toczy się 

przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

2) ze wszystkich egzaminów przewidzianych w dotychczasowym przebiegu 

studiów uzyskał średnią nie mniejszą niż 4,5 obliczaną zgodnie z 

Regulaminem Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; 

3) w toku dotychczasowych studiów nie powtarzał przedmiotów; 

4) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy 

doktorskiej popartymi pozytywną opinią opiekuna naukowego lub promotora; 

5) posiada osiągnięcia naukowe, w szczególności takie jak: 

a) udział w konferencjach krajowych lub międzynarodowych z odczytem, 

referatem lub inną formą prezentacji wyników własnej pracy naukowej, 

b) publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie 

punktowanych czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra 

właściwego ds. nauki na podstawie przepisów o zasadach finansowania 

nauki, 

c) inne publikacje uwzględniane w ocenie parametrycznej jednostek 

naukowych, 

d) krajowe lub międzynarodowe nagrody za osiągnięcia naukowe, 

e) udział w projektach badawczych finansowanych ze środków krajowych lub 

zagranicznych, 

f) inne osiągnięcia naukowe. 

2. Oceny osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji działalności naukowej 

dokonuje się, stosując odpowiednio zasady i kryteria oceny osiągnięć 

przewidziane w przepisach o ewaluacji działalności naukowej. Za osiągnięcia, 

które nie są uwzględniane w ewaluacji, kapituła przyznaje nie więcej niż 5 pkt za 

każde z nich. 

3. Stypendystą zostaje doktorant, który zajął pierwsze miejsce w rankingu 

punktowym uwzględniającym osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 5.  
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W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów uzyskana za 

osiągnięcia naukowe. Ostateczną liczbę punktów ustala się, dzieląc punkty 

uzyskane za osiągnięcia naukowe przez liczbę lat, z których osiągnięcia zostały 

wykazane. 

4. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się osoba, która była stypendystą  

w poprzednim okresie lub okresach pod uwagę bierze się osiągnięcia naukowe 

uzyskane po złożeniu ostatniego wniosku rozpatrzonego pozytywnie. 

Postanowienia ust. 3 zdanie trzecie stosuje się. 

 

Rozdział IV 

Stypendium dla nauczycieli akademickich 

§ 9 

1. Stypendium ze środków własnych może być przyznane nauczycielowi 

akademickiemu wyróżniającemu się w osiągnięciach naukowych, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1) nie był ukarany karą dyscyplinarną, która nie uległa zatarciu, i nie toczy się 

przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

2) co najmniej w dwóch ostatnich ocenach okresowych nauczycieli akademickich 

otrzymał ocenę pozytywną; 

3) posiada osiągnięcia naukowe, w szczególności takie jak: 

a) udział w konferencjach krajowych lub międzynarodowych z odczytem, 

referatem lub inną formą prezentacji wyników własnej pracy naukowej, 

b) publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie 

punktowanych czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra 

właściwego ds. nauki na podstawie przepisów o zasadach finansowania 

nauki, 

c) inne publikacje uwzględniane w ocenie parametrycznej jednostek 

naukowych, 

d) krajowe lub międzynarodowe nagrody za osiągnięcia naukowe, 

e) udział w projektach badawczych finansowanych ze środków krajowych lub 

zagranicznych, 

f) inne osiągnięcia naukowe. 

2. Oceny osiągnięć naukowych dokonuje się, stosując odpowiednio zasady i kryteria 

oceny osiągnięć naukowych przewidziane w przepisach o ewaluacji działalności 
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naukowej. Uwzględnia się wyłącznie te osiągnięcia naukowe, które są 

uwzględniane w ewaluacji działalności naukowej. 

3. Stypendystą zostaje nauczyciel akademicki, który zajął pierwsze miejsce  

w rankingu punktowym uwzględniającym osiągnięcia, o których mowa w ust. 1  

pkt 3. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów uzyskana za 

osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b. Ostateczną liczbę punktów ustala 

się, dzieląc punkty uzyskane za osiągnięcia naukowe przez liczbę lat, z których 

osiągnięcia zostały wykazane. 

4. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się osoba, która była stypendystą  

w poprzednim okresie lub okresach, pod uwagę bierze się osiągnięcia naukowe 

uzyskane po złożeniu ostatniego wniosku rozpatrzonego pozytywnie. 

Postanowienia ust. 3 zdanie trzecie stosuje się. 

 

Rozdział V 

Stypendium „Grant Rektorski” 

§ 10 

1. Stypendium naukowe „Grant Rektorski”, zwane dalej „grantem”, przyznawane jest 

za następujące osiągnięcie naukowe: 

1) publikację artykułu w czasopiśmie najwyższej kategorii lub publikację 

monografii w uznanym wydawnictwie; 

2) uczestnictwo w zespole badawczym, który uzyskał dla SGH wysoką kwotę 

finansowania zewnętrznego na projekty w jednym roku kalendarzowym; 

3) opracowanie projektu i pozyskanie przez kierownika projektu badawczego lub 

zespół badawczy finansowania dla SGH w konkursie zewnętrznym. 

2. Przez publikację artykułu w czasopiśmie najwyższej kategorii rozumie się 

publikację w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z 

konferencji międzynarodowych, którym – zgodnie z wykazem sporządzonym i 

ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na 

podstawie art. 267 ust. 3 ustawy, zwanym dalej „wykazem” – przypisano liczbę 

punktów 70, 100, 140 albo 200. 

3. Przez publikację monografii w uznanym wydawnictwie rozumie się, wydanie jej w 

wydawnictwie wymienionym w wykazie, któremu przypisano liczbę punktów co 

najmniej 200. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do 
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redakcji monografii, o której mowa w przepisach o ewaluacji działalności 

naukowej. 

4. Grant Rektorski przyznawany jest raz na kwartał, po jego zakończeniu, w oparciu 

o osiągnięcia naukowe uzyskane w mijającym kwartale. Dla potrzeb przyznawania 

grantu przyjmuje się, że: 

1) I kwartał to okres od stycznia do marca; 

2) II kwartał to okres od kwietnia do czerwca; 

3) III kwartał to okres od lipca do września; 

4) IV kwartał to okres od października do grudnia. 

5. Obsługę administracyjną grantów zapewnia jednostka właściwa do spraw nauki. 

Wniosek o grant zainteresowany nauczyciel akademicki składa niezwłocznie po 

zakończeniu kwartału, którego wniosek dotyczy, nie później jednak niż w terminie 

30 dni od zakończenia kwartału. Grant może zostać przyznany także z urzędu. 

§ 11 

1. O grant, w związku z publikacją artykułu, może ubiegać się wyłącznie jego autor, 

będący nauczycielem akademickim SGH, który złożył oświadczenie 

upoważniające SGH do zaliczenia jego osiągnięć naukowych na potrzeby 

ewaluacji działalności naukowej. 

2. O grant, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, może ubiegać się także nauczyciel 

akademicki SGH, spełniający warunek, o którym mowa w ust. 1, prowadzący 

badania naukowe z innymi osobami w ramach zespołu badawczego, pod 

warunkiem że: 

1) większość członków zespołu badawczego stanowią nauczyciele akademiccy 

SGH, spełniający warunek określony w ust. 1; 

2) kierownik zespołu jest nauczycielem akademickim SGH, spełniającym 

warunek określony w ust. 1; 

3) SGH uzyskała w jednym roku kalendarzowym finansowanie ze źródeł 

zewnętrznych na badania naukowe prowadzone przez zespół badawczy,  

w kwocie co najmniej 500 000 zł; w uzasadnionych przypadkach kapituła 

może za rok przyjąć kolejne 12 miesięcy realizacji projektu; 

4) zespół badawczy rozpoczął realizację badań naukowych przed dniem złożenia 

wniosku o grant. 

3. W przypadku publikacji wieloautorskiej grant, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 

otrzymać może nauczyciel akademicki SGH spełniający warunek określony w ust. 
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1, pod warunkiem, że jego udział procentowy w publikacji pozwala na przypisanie 

mu liczby punktów za publikację nie mniejszej niż 45 pkt. Udział autora oblicza się 

w ten sposób, że liczbę punktów za publikację dzieli się przez liczbę autorów 

będących pracownikami SGH. Liczbę punktów za publikację ustala się według 

przepisów o ewaluacji działalności naukowej. 

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do wydania monografii i redakcji 

monografii, o których mowa w przepisach o ewaluacji działalności naukowej, przy 

czym udział nauczyciela akademickiego uprawniający do stypendium nie może 

być niższy niż 100 pkt, a w przypadku redakcji monografii 50 pkt. Udział autora 

oblicza się w ten sposób, że liczbę punktów za monografię dzieli się przez liczbę 

autorów będących pracownikami SGH. Liczbę punktów za monografię albo jej 

redakcję ustala się według przepisów o ewaluacji działalności naukowej. 

§ 12 

1. Wniosek o grant składa się do właściwego prorektora za pośrednictwem jednostki 

właściwej do spraw nauki. 

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

wymaganych do ubiegania się o przyznanie danego grantu, w tym także 

oświadczenia wszystkich członków zespołu badawczego, będących 

współtwórcami artykułu, w przedmiocie wysokości ich udziału w pracy nad 

opracowaniem tego artykułu.  

3. Wysokość grantu za publikację naukową, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, 

wynosi nie mniej niż 25%, jednak nie więcej niż 200% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego profesora określonego w rozporządzeniu wydanym 

na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem 

profesora”. 

4. Wysokość środków na granty za opracowanie projektu i uzyskanie finansowania 

przez kierownika projektu lub zespół badawczy, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 

3, wynosi nie mniej niż 0,5%, jednak nie więcej niż 1,5% dofinansowania 

przyznanego SGH w ramach projektu. Kwoty grantu dla poszczególnych członków 

zespołu badawczego, w ramach limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

proponuje kierownik zespołu badawczego. 

5. Wysokość grantu za uczestnictwo w zespole badawczym, o którym mowa w § 10 

ust. 1 pkt 2, wynosi nie mniej niż 100%, jednak nie więcej niż 200% minimalnego 

wynagrodzenia profesora. 
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6. Rektor w drodze zarządzenia określi: 

1) wysokość grantu za publikację naukową; 

2) wysokość grantu za opracowanie projektu i uzyskanie finansowania przez 

kierownika projektu lub zespół badawczy; 

3) wysokość grantu za uczestnictwo w zespole badawczym; 

4) wzór wniosku o przyznanie grantu. 

§ 13 

1. Grant może zostać przyznany nauczycielowi akademickiemu, dla którego SGH 

stanowi podstawowe miejsce pracy, za osiągnięcia naukowe, które były podstawą 

uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora, jeśli 

nauczyciel nie uzyskał z tego tytułu nagrody Rektora, o której mowa w 

Regulaminie wynagradzania SGH. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wysokość grantu równa jest wysokości 

nagrody Rektora określonej w Regulaminie wynagradzania SGH z tego tytułu, w 

kwocie netto. 

§ 14 

1. Do grantów, o których mowa w niniejszym rozdziale postanowień § 1 ust. 4 i 5  

i § 3-6 nie stosuje się. 

2. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do doktorantów. 

 

DZIAŁ III 

STYPENDIA FUNDOWANE 

Rozdział I 

Postanowienia wspólne 

§ 15 

1. Stypendia fundowane przyznawane są wyłącznie za osiągnięcia w działalności 

naukowej lub osiągnięcia w toku studiów wyższych albo studiów doktoranckich. 

Do stypendiów fundowanych postanowienia § 7-9 stosuje się odpowiednio, z 

zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu. 

2. W umowie zawartej z SGH Fundator może wskazać konkretne osiągnięcia 

naukowe albo osiągnięcia w nauce, które będą uwzględniane przy przyznawaniu 

stypendium przez niego ufundowanym. Fundator określić też może krąg 

uprawnionych do ubiegania się o stypendium (np. studenci konkretnych kierunków 

studiów, pracownicy posiadający stopień w konkretnej dyscyplinie). W 
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merytorycznej ocenie wniosków nie mogą być uwzględniane kryteria i osiągnięcia 

inne niż naukowe albo za osiągnięcia w nauce. 

3. Fundator może określić szczegółowy sposób i tryb wyłaniania stypendystów,  

w tym skład kapituły rekomendującej przyznanie stypendiów z uwzględnieniem 

udziału w niej przedstawicieli Fundatora, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

stypendiów dla studentów albo doktorantów w skład kapituły wchodzi 

przedstawiciel odpowiednio samorządu studentów albo samorządu doktorantów, 

albo ostateczna decyzja w sprawie przyznania stypendium jest uzgadniana 

odpowiednio z samorządem studentów albo samorządem doktorantów. 

4. W przypadku braku odmiennych postanowień umownych co do sposobu i trybu 

wyłaniania stypendystów stosuje się odpowiednio postanowienia § 1-6. 

5. Fundator w umowie może wskazać liczbę i wysokość ufundowanych przez niego 

stypendiów, a także częstotliwość i termin ich wypłaty, z zastrzeżeniem 

wcześniejszych postanowień Regulaminu, przy czym łączna liczba stypendiów 

ufundowanych przez jednego fundatora w danym roku nie może być większa niż 

10. 

6. W kwestii określenia wysokości stypendium i jego wypłaty stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 1 ust. 4 i 5. 

 

Rozdział II 

Stypendium im. Judyty i Bronisława Blassów 

dla najlepszego studenta kierunku finanse i rachunkowość 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

§ 16 

Stypendium im. Judyty i Bronisława Blassów dla najlepszego studenta kierunku 

finanse i rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie finansowane jest  

z corocznych darowizn przekazywanych przez Józefa Blassa na podstawie zawartej  

z SGH umowy o ustanowienie stypendium. 

§ 17 

1. Wyboru stypendysty w danym roku dokonuje trzyosobowa kapituła, zwana dalej 

„Kapitułą” składająca się z dwóch osób powołanych przez Fundatora i jednej 

osoby powołanej przez Rektora SGH, przy czym:  
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1) powołanie członka Kapituły przez uprawniony podmiot następuje na piśmie lub  

w formie dokumentowej, w tym w formie skanu złożonego oświadczenia 

przesłanego na adres email drugiej strony; 

2) powołanie członka Kapituły następuje na czas nieokreślony; 

3) odwołanie członka Kapituły następuje poprzez jeden ze sposobów właściwych 

dla powołania członka Kapituły i z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem;  

4) wraz z odwołaniem członka Kapituły uprawniony podmiot zobowiązany jest 

powołać nowego członka Kapituły; 

5) przewodniczącym Kapituły jest przedstawiciel Fundatora; 

6) decyzje Kapituły zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą 

większością głosów, tj. więcej głosów „za” niż głosów „przeciw” (głosy 

„wstrzymujące się” nie są wliczane) – w razie równości głosów „za” i „przeciw” 

przeważający będzie głos przewodniczącego Kapituły; 

7) Kapituła może obradować, jeżeli obecnych jest co najmniej dwóch jej 

członków; niepowołanie przez uprawniony podmiot członka Kapituły nie 

tamuje jej prac pod warunkiem, że obecnych jest dwóch członków Kapituły; 

8) Kapituła może uchwalić swój regulamin ustalający szczegółowo tryb i zasady 

jej procedowana, przy zachowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Wyboru stypendysty Kapituła dokonuje rokrocznie w terminie do dnia 20 

października danego roku kalendarzowego, przy czym jeśli przedstawicielem 

Rektora w Kapitule nie jest upoważniony przedstawiciel samorządu studentów, 

ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium podejmowana jest w uzgodnieniu z 

właściwym organem tego samorządu. 

§ 18 

Stypendystą może być osoba, która:  

1) uzyskała najwyższą średnią arytmetyczną ocen z zadeklarowanych i zaliczonych 

przedmiotów po drugim roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na 

kierunku finanse i rachunkowość, przy czym w przypadku gdy dwie lub więcej 

osób, które spełniają kryteria opisane w pkt 2 i 3, będą miały taką samą średnią 

arytmetyczną, o wyborze stypendysty zdecyduje Kapituła; 

2) zdała dotychczas wszystkie przewidziane w planie studiów egzaminy i uzyskała 

wszystkie wymagane zaliczenia, nie podejmując próby zdania żadnego  

z egzaminów lub uzyskania żadnego zaliczenia więcej niż jednokrotnie; 
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3) otrzymała do końca drugiego roku studiów oceny, które mieszczą się  

w przedziale 4,0–5,0. 

§ 19 

1. Rektor SGH, w uzgodnieniu z właściwym organem Samorządu Studentów SGH, 

przedstawia Kapitule kandydatów na stypendystów spełniających warunki 

określone w § 18 i dostarcza dokumenty niezbędne do oceny kandydatów do dnia 

10 października danego roku kalendarzowego. 

2. Stypendium przyznaje się jednej osobie w danym roku.  

3. W uzasadnionych przypadkach Fundator może zdecydować o przyznaniu 

większej liczby stypendiów w danym roku, nie większej jednak niż 10. 

4. W zakresie nieuregulowanym w § 16-19 stosuje się wcześniejsze postanowienia 

Regulaminu. 

5. W kwestii określenia wysokości stypendium i jego wypłaty stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 1 ust. 4 i 5. 

 

DZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 

1. W przypadku utraty przez stypendystę statusu odpowiednio studenta, doktoranta 

albo pracownika lub prawomocnego orzeczenia wobec niego kary dyscyplinarnej, 

Rektor uchyla decyzję o przyznaniu stypendium i wstrzymuje jego dalszą wypłatę 

począwszy od miesiąca następującego po utracie statusu, albo od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym prawomocnie orzeczono karę 

dyscyplinarną. Postanowienia § 6 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio. 

2. Stypendia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi. Za nienależnie pobrane 

stypendia uważa się stypendia uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych  

i innych przypadków celowego wprowadzenia w błąd kapituły, o której mowa  

w § 4 lub Rektora, a także stypendia pobrane sprzecznie z postanowieniami  

ust. 1. Rektor w drodze decyzji orzeka o nienależnie pobranym stypendium  

i wzywa do jego zwrotu. Postanowienia § 6 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku śmierci Fundatora będącego osobą fizyczną albo likwidacji lub 

upadłości Fundatora będącego osobą prawną stypendium fundowanego przez 

tego Fundatora nie przyznaje się a wypłatę przyznanych wstrzymuje, chyba, że 

środki przekazane dotychczas przez Fundatora pozwalają na dalszą wypłatę. 
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§ 21 

1. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu 

oraz wypłat stypendiów przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszego 

Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się także do doktorantów będących 

uczestnikami studiów doktoranckich utworzonych na podstawie przepisów 

dotychczasowych, przy czym średnią, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, oblicza się 

na zasadach określonych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej SGH. 

 


