
REGULAMIN przyznawania przez Fundację „Zacny uczynek” Stypendium im. Piotra 

Mroczyka 

dla studentów stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich bądź studiów II stopnia lub 

doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

z zakresu dziennikarstwa, politologii, stosunków międzynarodowych lub filozofii  

 

 

Fundacja „Zacny uczynek”, zwana dalej Fundatorem, doceniając znaczenie w życiu 

społecznym edukacji i nauki na poziomie uniwersyteckim, uznając ich szczególną rolę w 

zbliżaniu kultur i narodów, w znoszeniu nierówności i podziałów, w umacnianiu dialogu i 

współpracy, w pogłębianiu wiedzy, a także doceniając szczególny dorobek Uniwersytetu 

Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie w urzeczywistnianiu tych wartości u s t a n a w i a 

Stypendium im. Piotra Mroczyka, zwane dalej Stypendium. 

 

Stypendium to przeznaczone jest dla studentów stacjonarnych studiów jednolitych 

magisterskich bądź studiów II stopnia lub dla doktorantów, zdobywających wykształcenie z 

zakresu: dziennikarstwa, politologii, stosunków międzynarodowych lub filozofii na 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy czym ze względu na patrona 

Stypendium preferowane jest dziennikarstwo. 

 

I. Stypendium może być przyznane studentowi ostatniego roku stacjonarnych jednolitych 

studiów magisterskich bądź studiów II stopnia, lub doktorantowi III bądź IV roku. 

Doktorant może ubiegać się o przedłużenie stypendium na kolejny rok, ponownie składając 

wniosek. 

 

II. Stypendium przyznaje Komisja Konkursowa, powołana przez Rektora UMCS w Lublinie 

na czas każdej z edycji konkursu trwającej od 1 października danego roku do 25 września 

roku następnego, składająca się z 5 osób, w tym z przedstawiciela Fundatora wskazanego 

przez Niego pisemnie, z przedstawiciela Rektora oraz po jednym przedstawicielu Wydziału 

Filozofii i Socjologii, Wydziału Humanistycznego i Wydziału Politologii, delegowanym 

przez Dziekanów każdego z Wydziałów. 

 

III. Procedura przyznania stypendium ma charakter konkursowy i przeprowadzana jest 

corocznie w okresie od 26 września do 15 października. 

 

IV. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć w Dziale Spraw 

Studenckich do 25 września danego roku wniosek, zawierający: 

a) dane osobowe, tj. imię i nazwisko, kierunek studiów, nr albumu, 

b) średnią ocen z IV roku jednolitych studiów magisterskich lub z I roku studiów II stopnia, 

lub rekomendację promotora i średnią ocen z poprzedniego roku studiów III stopnia, 

c) wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych, artystycznych lub organizacyjnych, 

d) oświadczenie, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a w szczególności z warunkami 

zwrotu stypendium. 

 

V. Termin złożenia wniosków, określony w punkcie IV, stanowi zamknięcie konkursu, po 

którym następuje rozpatrzenie zgłoszeń przez Komisję Konkursową. 

 

VI. 1. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej 3/5 jej regulaminowego składu.  



2. Niezgłoszenie przez Fundatora do udziału w pracach Komisji Konkursowej danej edycji 

konkursu swego przedstawiciela nie wpływa na prace Komisji, z zastrzeżeniem, iż bez 

zmiany pozostaje regulaminowy skład Komisji (5 osób). 

 

VII. 1. Uchwała Komisji o przyznaniu Stypendium powinna zawierać dane stypendysty, 

okres, na jaki zostało przyznane stypendium, oraz jego wysokość i formę płatności – w ratach 

miesięcznych, semestralnych czy jednorazowo.  

2. Warunki wypłaty Stypendium, tj. okres, wysokość i formę płatności Komisja ustala na 

podstawie umowy zawartej przez Fundatora z UMCS w Lublinie, obowiązującej w okresie 

danej edycji konkursu. 

 

VIII. 1. W okresie pobierania stypendium student lub doktorant zobowiązany jest do pełnego 

wykorzystywania możliwości kształcenia oraz zdobywania wiedzy i umiejętności. W pracy 

magisterskiej bądź doktorskiej oraz w publikacjach, które na ich podstawie powstaną, 

powinna zostać umieszczona informacja, iż prace powstały przy wsparciu Fundacji „Zacny 

uczynek” w formie Stypendium im. Piotra Mroczyka.  

2. Stypendium może być przez Komisję cofnięte, jeżeli: 

a) student nie zaliczył w okresie pobierania stypendium semestru, 

b) został ukarany przez komisję dyscyplinarną, lub jego wypłata zostanie zawieszona, jeżeli w 

stosunku do stypendysty wszczęto postępowanie dyscyplinarne bądź w terminie określonym 

w regulaminie studiów nie złożył indeksu celem zaliczenia semestru. 

3. W przypadku cofnięcia stypendium podlega ono zwrotowi na podstawie uchwały Komisji 

Konkursowej, określającej termin zwrotu stypendium.  

 

IX. Każdorazowa zmiana przez Fundatora niniejszego Regulaminu wywołuje skutki prawne 

począwszy od następnej edycji konkursu i powinna nastąpić nie później niż do dnia 31 lipca 

danego roku. 

 


