REGULAMIN STYPENDIUM UFUNDOWANEGO PRZEZ „KUBAS KOS GAŁKOWSKI –
ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA” SP. K. DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PRAWA
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady przyznawania studentom czwartego i piątego roku
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej „UJ”) na kierunku
prawo, stypendium za wyniki w nauce (dalej „Stypendium”).
2. Za studenta czwartego roku prawa uważa się osobę, która z wynikiem pozytywnym
zakończyła trzeci rok studiów w terminie do dnia 30 października i posiada odpowiedni
wpis zaliczenia trzeciego roku akademickiego w indeksie.
3. Za studenta piątego roku prawa uważa się osobę, która z wynikiem pozytywnym
zakończyła czwarty rok studiów w terminie do dnia 30 października i posiada odpowiedni
wpis zaliczenia czwartego roku akademickiego w indeksie.
4. Stypendium przyznawane jest przez Partnerów Kancelarii „Kubas Kos Gałkowski –
Adwokaci spółka partnerska” spółka komandytowa (dalej „Kubas Kos Gałkowski”),
z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 7, 31-511 Kraków.
5. Stypendium przyznawane jest ze środków pochodzących z bieżącej działalności Kubas Kos
Gałkowski.
6. Stypendium przyznane będzie w danym roku akademickim na okres dziesięciu kolejnych
miesięcy począwszy od października i wpłacane do 10. dnia każdego miesiąca w wysokości
750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie, na numer konta
wskazany wcześniej przez stypendystę.
7. Stypendium danej osobie może być przyznane kilkakrotnie.

§ 2 ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
1. Stypendium przyznane zostanie studentowi studiów dziennych bądź zaocznych,
wybranemu spośród studentów, którzy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
kwalifikują się do otrzymania Stypendium.
2. O Stypendium mogą ubiegać się studenci wskazani w §1 pkt 2 oraz 3, którzy posiadają
średnią ocen odpowiednio za lata I – III lub I – IV wyższą niż 4,00.
3. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ przedstawi Kubas Kos Gałkowski listę, nie
więcej niż dziesięciu studentów dla każdego roku studiów, posiadających najlepsze wyniki
w nauce i spełniających kryterium określone w § 2 pkt 2. Lista powinna zawierać
informacje o średniej ocen osiągniętej w poprzednich latach (odpowiednio I – III lub I –
IV) i otrzymanym wpisie odpowiednio na IV lub V rok studiów przez każdego studenta.
4. Decyzję w sprawie przyznania Stypendium podejmują Partnerzy Kubas Kos Gałkowski,
wybierając spośród osób wskazanych przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ,
które złożyły wniosek, o którym mowa w § 2 pkt 5.
5. Studenci ubiegający się o Stypendium muszą złożyć wniosek (załącznik Nr 1 do niniejszego
regulaminu, dostępny na stronie www.kkg.pl) o przyznanie Stypendium.

6. Do wniosku student może dołączyć rekomendacje Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
UJ, patrona, opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego tegoż Wydziału.
Rekomendacje te będą dodatkowym atutem branym pod uwagę przy ocenie studenta.
7. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 5 oraz 6 należy składać za pośrednictwem formularza
aplikacyjnego dostępnego na stornie http://www.kkg.pl/.
8. Student, któremu przyznane zostało Stypendium, zostanie poinformowany o tym fakcie
w terminie 7 dni od podjęcia decyzji w sprawie przyznania Stypendium.
9. Od wskazanej w § 2 pkt 4 decyzji nie przysługuje odwołanie.
10. Dodatkowo, student, któremu zostało przyznane Stypendium, może zostać zaproszony
do odbycia w Kubas Kos Gałkowski stażu zawodowego.

§ 3 UTRATA PRAWA DO OTRZYMANIA STYPENDIUM
1. Student może stracić prawo otrzymywania Stypendium, w przypadku, gdy:
(a) przebywa na urlopie dziekańskim, w okresie, na który stypendium zostało przyznane,
(b) został skreślony z listy studentów,
(c) został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem uniwersyteckiej
komisji dyscyplinarnej,
(d) wymierzono mu
dyscyplinarnej,

karę

prawomocnym

orzeczeniem

uniwersyteckiej

komisji

(e) został skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej,
(f) uzyskał Stypendium na podstawie nieprawdziwych danych.
2. Student nie traci prawa do otrzymywania Stypendium, jeżeli przebywanie w tym czasie na
urlopie dziekańskim spowodowane zostało uzasadnioną ważnymi powodami sytuacją
osobistą studenta, w szczególności długotrwałą chorobą lub urodzeniem dziecka. Zamiast
decyzji w sprawie utraty prawa do otrzymywania Stypendium może zostać podjęta decyzja
o zawieszeniu prawa do jego otrzymywania do czasu zakończenia urlopu dziekańskiego.
3. Studentowi, który utracił prawo do otrzymywania Stypendium, zostanie wstrzymana
wypłata kolejnych rat Stypendium.
4. Student, który utracił prawo do otrzymywania Stypendium, obowiązany jest do zwrotu
całej otrzymanej kwoty Stypendium w terminie miesiąca od daty doręczenia mu decyzji
o utracie prawa do Stypendium.
5. Decyzję w sprawie utraty prawa do otrzymywania Stypendium, zawieszenia prawa
do otrzymywania Stypendium i odwieszeniu prawa do otrzymywania Stypendium mogą
podjąć Partnerzy Kubas Kos Gałkowski.
6. Utracone prawo do otrzymania Stypendium nie podlega przywróceniu.

§ 4 ZAWIESZENIE PRAWA DO OTRZYMYWANIA STYPENDIUM
1. Studentowi może zostać zawieszone prawo do otrzymywania Stypendium w przypadku:
(a) wszczęcia przeciwko studentowi postępowania dyscyplinarnego przez uniwersytecką
komisję dyscyplinarną – do czasu wydania prawomocnego orzeczenia
dyscyplinarnego,
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(b) wszczęcia przeciwko studentowi postępowania karnego – do czasu wydania
prawomocnego orzeczenia Sądu.
2. Studentowi, któremu zawieszono prawo do otrzymywania Stypendium, zostanie
wstrzymana wypłata kolejnych rat Stypendium. W razie odwieszenia prawa do
otrzymywania Stypendium student otrzymuje raty Stypendium należne za okres
zawieszenia.
3. Odwieszenie prawa do otrzymywania Stypendium jest dokonywane na wniosek studenta.

§ 5 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
1. Zmiana regulaminu wymaga ogłoszenia jej w podstawowych miejscach jego publikacji, a jeśli
dotyczy studentów aktualnie ubiegających się o Stypendium lub aktualnie mających prawo do
otrzymywania Stypendium musi być im dostarczona na piśmie. Prawo do wprowadzania zmian w
regulaminie i prawo do wiążącej wykładni regulaminu ma wyłącznie Kubas Kos Gałkowski.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2016 roku.
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Załącznik 1.

Wniosek o przyznanie Stypendium ufundowanego przez Kubas Kos Gałkowski dla
najlepszego studenta prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego edycja 2015
Dane osobowe

Imiona i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres do korespondencji
Adres email
Data rozpoczęcia studiów
Średnia ocen w latach I–III/I-IV
Znajomość języków obcych (biegła, dobra, podstawowa, brak)
Język

Konwersacja

Pisanie

Angielski – ogólny
Angielski – prawniczy
Niemiecki – ogólny
Niemiecki – prawniczy
Francuski – ogólny
Francuski – prawniczy
Inne:
Inne:
Udział w innych programach stypendialnych
Data

Opis

Wynik
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Preferowane dziedziny prawa

Praktyki i staże w kraju i za granicą
Miejsce

Czas trwania

Opis

Inne osiągnięcia
Przedmiot

Opis

Pozostałe informacje
Preferowany termin
stażu
Konto bankowe
Skąd wiesz o
konkursie

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie stypendialnym Kubas Kos
Gałkowski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)
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