
Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Władysława i Marii Jaroszów

§ 1

1 Fundusz  stypendialny im.  Władysława  i  Marii  Jaroszów powstał  i  utrzymuje  się  ze
środków w wysokości  90.000 funtów brytyjskich, co stanowi 489.719,46 zł (czterysta
osiemdziesiąt  dziewięć  tysięcy  siedemset  dziewiętnaście  złoty  i  czterdzieści  sześć
groszy) ofiarowanych na ten cel Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła
II (zwanym dalej KUL) przez śp. Władysława i Marię Jaroszów.

2 Fundusz zostaje umieszczony na rachunku bankowym zapewniającym oprocentowanie
kapitału. Odsetki z tego rachunku będą zwiększały kapitał funduszu.

3 Stypendium  będzie przyznawane  w  danym  roku  akademickim,  pod  warunkiem  że
zgromadzone  środki  (kapitał  wraz  z  odsetkami)  według  stanu  na  dzień  30  czerwca
danego roku są wystarczające  do realizacji wypłat  nie mniej niż 16 stypendiów według
wskazanych progów w § 4 ust. 2 i są nie mniejsze niż 100.000,00 złotych.

§ 2

1. Środki  finansowe,  zgromadzone  przez  KUL  na  koncie  Funduszu  stypendialnego
im. Władysława i  Marii Jaroszów, przeznaczone są na stypendia dla studentów celem
wsparcia i docenienia ich działalności artystycznej, sportowej oraz samorządowej.

2. Stypendium  przyznawane  jest  dla  nie  mniej  niż 16 osób  łącznie,  w  następujących
grupach według odrębnych kryteriów za działalność:
a) artystyczną (12 stypendiów);
b) sportową (3 stypendia);
c) samorządową (1 stypendium).

3. O  stypendium  mogą  ubiegać  się  studenci,  którzy  ukończyli  pierwszy  rok  studiów
pierwszego  stopnia  lub  jednolitych  studiów magisterskich  lub  są  studentami  studiów
drugiego stopnia oraz wypełnili wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie studiów
KUL i programie studiów, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku
studiów, i zostali wpisani na kolejny rok akademicki.

4. Stypendium  może  zostać  przyznane  studentowi  za  zaangażowanie  w  działalność
artystyczną  w studenckich organizacjach KUL, ze szczególnym uwzględnieniem Chóru
KUL, Teatru ITP, Teatru Enigmatic  oraz Zespołu Pieśni i  Tańca KUL,  który  spełnia
następujące warunki:
a) wykazał  się  aktywnością i  zaangażowaniem w działalność  artystyczną  organizacji,

o których mowa w ust. 6;
b) wykazuje się wysokimi umiejętnościami wokalnymi i muzycznymi;



c) sumienne i systematycznie uczestniczy w próbach i koncertach organizacji, o których
mowa w ust. 6;

d) indywidualnie  podnosi umiejętności  muzyczne oraz  wykazuje  się  osiągnięciami
artystycznymi wpływającymi na rozwój wokalny organizacji,  o których mowa w ust.
6;

e) wykazuje się zaangażowaniem w życie i promocję Uniwersytetu;
f) wykazuje  się zaangażowaniem w  prace  organizacji,  o  których  mowa  w  ust.  6,

popartym frekwencją na próbach i występach;
g) wykazuje  się  innymi osiągnięciami artystycznymi,  np.:  udział  w  konkursach,

wykonywanie  partii  solowych  (wokalnych,  instrumentalnych  lub  tanecznych),
autorskie utwory muzyczne / literackie / choreograficzne itp.;

h) doskonali warsztat  artystyczny na kursach, szkoleniach krajowych / zagranicznych,
udokumentowane  certyfikatem  lub  ewentualnie  potwierdzone  pisemnie  przez
prowadzącego kurs.

5. Osiągnięcia  wymienione w ust. 4, które dotyczą zaangażowania  studenta w działalność
Chóru KUL, poświadcza prezes Chóru KUL oraz wskazuje nie więcej niż 3 kandydatów
do  przyznania  stypendium  wraz  z  określeniem  progu  kwotowego  wnioskowanego
stypendium, o którym mowa w ust. § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem że nie wcześniej niż po
ukończeniu pierwszego roku działalności studenta w Chórze KUL.

6. Osiągnięcia wymienione w ust. 4, które dotyczą zaangażowania studenta w działalność
Teatru ITP, Teatru Enigmatic oraz Zespołu Pieśni i Tańca KUL, poświadcza kierownik
lub kurator oraz wskazuje nie więcej niż 3 kandydatów do przyznania stypendium wraz
z określeniem progu kwotowego wnioskowanego stypendium, o którym mowa w ust. § 4
ust.  2,  z  zastrzeżeniem  że  nie  wcześniej  niż  po  jednym  semestrze  aktywnego
uczestniczenia w pracach zespołu. 

7. Stypendium może zostać przyznane studentowi za  działalność i  osiągnięcia sportowe,
który spełnia następujące warunki:

a) zdobycie miejsc I-VI indywidualnie lub drużynowo na Uniwersjadzie, Akademickich
Mistrzostwach Europy,  Akademickich  Mistrzostwach Polski,  Mistrzostwach  Polski
Uniwersytetów wyłącznie w przypadku braku przyznania stypendium rektora za ww.
osiągnięcie;

b) reprezentowanie  uczelni  w Akademickich  Mistrzostwach Polski  lub  Akademickich
Mistrzostwach  Województwa  Lubelskiego  w  minimum  3  różnych  dyscyplinach
sportu;

c) zaangażowanie w działalność sportową w ramach KU AZS KUL/ SWFIS KUL.

8. Osiągnięcia sportowe studenta poświadcza  SWFIS KUL  oraz  wskazuje nie więcej niż
3 kandydatów  do  przyznania  stypendium  wraz  z określeniem  progu  kwotowego
wnioskowanego stypendium, o którym mowa w ust. § 4 ust. 2.



9. Stypendium  może  zostać  przyznane  studentowi  za  zaangażowanie  w  działalność
Uczelnianego Samorządu Studentów KUL (zwanego dalej USS KUL) lub wydziałowych
samorządów studenckich KUL.

10. Wniosek studenta zaangażowanego w działalność Uczelnianego Samorządu Studentów
KUL lub wydziałowych samorządów studenckich KUL poświadcza Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący  USS  KUL  w  porozumieniu  z  prorektorem  właściwym  ds.
studentów oraz wskazuje nie więcej niż 1 kandydata do przyznania stypendium.

11. Stypendium  może  zostać  przyznane  również  studentowi,  który  spełnił  przesłanki
do przyznania  stypendium rektora  i  kwalifikuje  się  w ramach ustalonego  limitu  osób
uprawnionych do jego przyznania w ramach listy rankingowej stypendium rektora na
dany rok, a które nie może zostać wypłacone z Funduszu Stypendialnego KUL. Wniosek
w tej sprawie składa Odwoławcza Komisji Stypendialna KUL.

12. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  której  mowa  w  ust.  11,  stypendium
przyznawane jest poza wyznaczonym limitem stypendiów, o którym mowa w § 2 ust. 2,
a  jego  wysokość  jest  nie  mniejsza  niż  wysokość  stypendium  rektora  w  progu,  do
przyznania którego kwalifikuje się student według listy rankingowej stypendium rektora
na  dany rok  akademicki,  z  uwzględnieniem koniecznej  kwoty  na  potrącenie  podatku
dochodowego od osób fizycznych.

§ 3

1. Termin  składania  wniosków  w  danym  roku  akademickim  ustala  prorektor  właściwy
do spraw studenckich.

2. O przyznaniu i wysokości stypendium decyzje podejmuje właściwa komisja do spraw
stypendiów  fundowanych,  której  przewodniczy  prorektor  właściwy  do  spraw
studenckich.

3. Wnioski o stypendium rozpatrywane są nie później niż do 31 grudnia.

4. Decyzja  właściwej  komisji  do  spraw  stypendiów  fundowanych  jest  ostateczna  i  nie
przysługuje na nią odwołanie.

5. Właściwa komisja ds. stypendiów fundowanych może nie przyznać stypendiów w danym
roku akademickim, jeśli uzna, że kandydaci nie spełniają kryteriów jej przyznania.

6. Stypendysta otrzymuje pisemną informację o przyznaniu stypendium.

§ 4

1. Student podczas kształcenia w KUL może zostać stypendystą Funduszu maksymalnie
dwa  razy,  za  wyjątkiem  szczególnie  uzasadnionego  przypadku,  z  zastrzeżeniem  iż
pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium przysługuje kandydatowi, który dotychczas nie
był stypendystą Funduszu.



2. Stypendium przyznawane jest w III progach kwotowych i jest wypłacane  jednorazowo
w następujących wysokościach:
I – próg – 3.000,00 zł
II – próg – 2.000,00 zł
III – próg – 1.000,00 zł

3. Wysokość stypendium dla stypendysty nie może przekroczyć w roku kalendarzowym
kwoty wolnej od podatku,  za wyjątkiem okoliczności  wskazanej w § 2 ust.  12, które
może być wypłacane w miesięcznych ratach we wskazanym okresie.

4. W przypadku braku studentów spełniających  kryterium w  §  2 ust.  4,  ust.  7  i  ust.  9
stypendium może zostać  przyznane mniejszej  liczbie  studentów niż wskazana w  § 2
ust. 2, z  zastrzeżeniem że  w  następnym roku  akademickim może  zostać  zwiększona
liczba stypendiów o liczbę stypendiów zmniejszonych w poprzednim roku akademickim.

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski


