
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW PRZEZ FUNDACJĘ IGNATIANUM 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Fundacja Ignatianum (zwana dalej „Fundacją”) przyznaje stypendia w ramach 
programów stypendialnych skierowanych dla podopiecznych Fundacji szczególnie 
studentów Akademii Ignatianum w Krakowie.   

2. Stypendia finansowane są przez Fundacje, uczelnie oraz inne podmioty pozarządowe 
jak i prywatnych darczyńców, którzy przekazują darowizny i fundusze na konkretny, 
wskazany cel.  

3. Stypendia Fundacji przyznawane są w ramach otwartych konkursów ogłaszanych 
publicznie przez Fundacje.  

4. Obowiązujące kryteria formalne, niezbędna dokumentacja (wnioski o stypendia), 
procedury konkursowe oraz warunki finansowe stypendium zatwierdza Prezes 
Fundacji i dotyczy to każdego z prowadzonego programu stypendialnego.  

5. Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji zatwierdza Zarząd Fundacji.  

6. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi każdorazowo przedstawiciel Zarządu Fundacji, 
Prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie, którego zakres obowiązków dotyczy 
studentów i/lub doktorantów oraz właściwy Pełnomocnik Rektora Akademii 
Ignatianum w Krakowie ds. Współpracy Międzynarodowej. Komisja Rekrutacyjna 
przeprowadza pełną procedurę rekrutacji uczestników i przekazuje listę kandydatów 
rekomendowanych do stypendium. Lista osób rekomendowanych jest zatwierdzana 
przez Prezesa, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium.   

7. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej jak i Prezesa Zarządu Fundacji są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie.  

8. Decyzje, o których mowa w § 1 ust. 7 nie wymagają uzasadnienia.  

9. Fundacja może rozpowszechniać informacje o prowadzonych  konkursach za 
pośrednictwem środków masowego przekazu.  

10. Obsługę administracyjną wszystkich programów stypendialnych zapewnia Zarząd 
Fundacji bądź osoba wskazana przez Zarząd. 

§ 2 
PROGRAMY STYPENDIALNE 

STYPENDIUM „EFFATHA - DOBRY START” 

A. Ogólne zasady i kryteria formalne  
1. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu studentom studiów I i II oraz III stopnia, 

studiów jednolitych magisterskich oraz słuchaczom Szkoły Doktorskiej, którzy realizują 
swoje studia na Akademii Ignatianum w Krakowie.  

2. Beneficjenci wymienieni w § 2 ust. 1 mogą starać się o przyznanie stypendium po 
zakończeniu pierwszego semestru nauki na Akademii Ignatianum w Krakowie. 



3. Stypendia będą wypłacane regularnie, w miarę dostępnych środków, przekazywanych 
przez Darczyńców na ten cel. Darczyńcą inicjującym Stypendium „Effatha - Dobry Start” 
jest Studio A ze Stanów Zjednoczonych. 

4. O ilości stypendiów wypłacanych w roku akademickim, decyduje Zarząd Fundacji. 

5. Stypendium przyznawane jest przez okres 10 miesięcy, począwszy początku roku 
akademickiego tj. od października i wypłacane do 15 dnia danego miesiąca. 

6. Stypendium może być wypłacane krócej niż przez okres 10 miesięcy, w przypadku jeśli 
Darczyńca w trakcie zrezygnuje z przekazywania środków finansowych na ten cel.  

7. W przypadku rezygnacji bądź skreślenia z listy studentów wypłacanie stypendium 
upływa w danym miesiącu, w którym student  został skreślony.   

8. Pobieranie stypendium można kontynuować w kolejnym roku akademickim.  

9. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:  

a. są studentami studiów I i II oraz III stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz 
słuchaczami Szkoły Doktorskiej, posiadają obywatelstwo polskie lub posługują się 
Kartą Polaka; 

b. znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej związanej z sytuacją rodzinną, 
społeczną, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych lub wychowywały się w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. 

c. uzyskały średnią ocen (zgodną z regulaminem studiów/regulaminem Szkoły 
Doktorskiej) minimum 3,75 za ostatni rok akademicki, bądź też wykazują się 
szczególnymi osiągnięciami naukowymi lub organizacyjnymi. W szczególnych 
przypadkach średnia ocen może zostać obniżona, o czym każdorazowo decyduje 
Komisja Rekrutacyjna. 

10. Kryteria wymienione w § 2 ust. 9 muszą być spełnione łącznie przez osobę ubiegającą 
się o stypendium. 

11. Stypendium w wysokości 1000 zł/miesiąc przeznaczane jest przez stypendystę na 
wydatki związane z kształceniem oraz na wydatki bieżące związane z zaspokajaniem 
potrzeb życiowych.  

B. Wniosek o stypendium 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez kandydata, w Biurze Fundacji, 

w terminie do 14 dni od rozpoczęcia nowego roku akademickiego, kompletnej aplikacji 
w formie określonej w trakcie ogłaszania konkursu. 

2. Aplikacja składa się z:  

a. formularza zgłoszeniowego zawierającego podstawowe dane kandydata;  

b. listu uzasadniającego potrzebę przyznania stypendium zawierającego informację  
o sytuacji rodzinnej studenta;  

c. zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta; 

d. potwierdzenia średniej ocen za poprzedni rok akademicki  

 



C. Rozstrzygnięcie konkursu  

Procedura konkursowa obejmuje następujące etapy:  

ETAP I – Zarząd Fundacji bądź wskazany pracownik dokonuje formalnej oceny wniosków  
o stypendium i przedstawia Komisji Rekrutacyjnej listę kompletnych aplikacji do dalszego 
procedowania.  

ETAP II – Komisja Rekrutacyjna dokonuje merytorycznej oceny wniosków a następnie 
sporządza listę kandydatów do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.  

ETAP III – Członek Komisji Rekrutacyjnej – właściwy Pełnomocnik Rektora Akademia 
Ignatianum w Krakowie ds. Współpracy Międzynarodowej przeprowadza rozmowę 
kwalifikacyjną z kandydatem. 

ETAP IV – Komisja Rekrutacyjna przygotowuje listę kandydatów, którą rekomenduje 
Prezesowi Fundacji do zatwierdzenia.  

ETAP V – Prezes Fundacji podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium.  

D. Warunki finansowe stypendium  

Stypendium przekazywane jest w 10 ratach, na konto bankowe wskazane przez stypendystę 
w formularzu zgłoszeniowym. 

E. Sprawozdawczość  

Po zakończeniu otrzymywania stypendium, w terminie do 14 dni, stypendysta przedkłada  
w Biurze Fundacji, sprawozdanie z realizacji i wykorzystania środków ze stypendium.  

§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI FUNDACJI I STYPENDYSTY (STRON) 

1. Prawa i obowiązki stron określone są w zawieranej między Fundacją a stypendystą 
Umowie Stypendialnej, która szczegółowo określają warunki stypendium.  

2. Fundacja Ignatianum zobowiązuje się do przestrzegania zobowiązań 
wyszczególnionych w Umowie Stypendialnej w tym wypłacania stypendium zgodnie  
z przedstawionymi stawkami i harmonogramem.  

3. Stypendysta zobowiązany jest do przestrzegania zasad i obowiązków 
wyszczególnionych w Umowie Stypendialnej. 

4. Stypendium może być cofnięte przez Fundację w przypadku, gdy stypendysta nie 
wypełnia podjętych zobowiązań, nie przestrzega zasad uczciwości we wszystkich 
aspektach pracy badawczej, naukowej i/lub dydaktycznej lub naruszy dobre imię 
Fundacji lub finansującego stypendium Darczyńcy.  

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2020 roku po zatwierdzeniu przez Zarząd 
Fundacji. 


