
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 637

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw wewnętrznych przyznawanych studentom  
za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
poz. 1668, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania studentom, odbywającym studia w uczelniach służb 
państwowych, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”, stypendiów za zna-
czące osiągnięcia:

a) naukowe związane ze studiami lub 

b) sportowe

– zwanych dalej „stypendiami”;

2) rodzaje osiągnięć umożliwiających przyznanie stypendium i sposób ich dokumentowania;

3) maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów;

4) maksymalną wysokość stypendium;

5) wzór wniosku o przyznanie stypendium, zwanego dalej „wnioskiem”.

§ 2. 1. Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim 
roku akademickim i jest wpisany w danym roku akademickim na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo 
został przyjęty na studia drugiego stopnia, a także uzyskał w okresie studiów znaczące osiągnięcia:

1) naukowe związane ze studiami lub

2) sportowe.

2. Zaliczenie roku studiów w poprzednim roku akademickim, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli student 
jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia 
roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia 
lub z narodzinami dziecka.

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534 i 577.
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3. Okres studiów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – okres od dnia rozpoczęcia 
tych studiów do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek;

2) w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – okres od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzają-
cych studia drugiego stopnia do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek;

3) w przypadku studenta, który otrzymał stypendium w poprzednich latach – okres od dnia 1 października roku, w któ-
rym otrzymał ostatnie stypendium, do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek.

§ 3. 1. Wyróżnia się następujące rodzaje znaczących osiągnięć naukowych związanych ze studiami:

1) autorstwo lub współautorstwo:

a) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z między- 
narodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydany-
mi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
zwanym dalej „wykazem czasopism”, 

b) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism, 

c) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie sporządzonym zgodnie z prze-
pisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, zwanym dalej „wykazem wydawnictw”, redakcje naukowe takich monografii lub rozdziałów 
w takich monografiach, 

d) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje  
naukowe takich monografii lub autorstwa rozdziałów w takich monografiach; 

2) udzielone:

a) patenty na wynalazki,

b) prawa ochronne na wzór użytkowy, 

c) prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, 

d) prawa z rejestracji topografii układu scalonego; 

3) referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co naj-
mniej z pięciu ośrodków akademickich;

4) nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej 
z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie in-
nych stypendiów.

2. Wyróżnia się następujące rodzaje znaczących osiągnięć sportowych:

1) zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk 
olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, w których działają polskie związki sportowe, o których 
mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:

a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,

d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy, 

e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,

f) miejsc, o których mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

2) zajęcie w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,

b) akademickich mistrzostwach świata,
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c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

§ 4. 1. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta na dany rok akademicki, złożony rektorowi uczelni za pośrednic- 
twem kierownika jednostki organizacyjnej uczelni.

2. Wniosek składa się w terminie określonym przez rektora uczelni lub kierownika jednostki organizacyjnej uczelni. 
Informacje o terminie składania wniosków podaje się do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty na uczelni.

3. Do wniosku student dołącza dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć, o których mowa w § 3.

4. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie przez studenta znaczących osiągnięć, o których mowa w § 3, mogą być 
w szczególności:

1) w przypadku osiągnięć naukowych:

a) kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydaw-
nictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo 
zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,

b) kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru prze-
mysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego,

c) potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu 
scalonego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa 
z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego, 

d) kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez 
organizatora konferencji,

e) kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

2) w przypadku osiągnięć sportowych zaświadczenie wystawione przez:

a) polski związek sportowy,

b) Akademicki Związek Sportowy.

§ 5. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej uczelni przedstawia wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 
ust. 3, oraz własnym stanowiskiem w sprawie przyznania stypendium rektorowi uczelni.

2. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. 1. Rektorzy uczelni składają wnioski do ministra w terminie do dnia 15 października danego roku kalendarzowego.

2. Do wniosku nie dołącza się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3.

3. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wzywa się rektora do poprawienia wniosku lub uzupeł-
nienia jego braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków 
w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 7. Wnioski złożone do ministra podlegają ocenie z uwzględnieniem osiągnięć, o których mowa w § 3.

§ 8. 1. Minister przyznaje w danym roku nie więcej niż 8 stypendiów.

2. Stypendium przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej 15 000 zł.

§ 9. Wypłata stypendium przez uczelnię następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez studenta albo 
w innej uzgodnionej formie.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 19 marca 2019 r. (poz. 637) 

WZÓR

Załącznik do rozporządzenia Ministra  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 

  z dnia 19 marca 2019 r. (poz. ….)  
WZÓR 

CZĘŚĆ A 
 
……………………………………….. 
                                        (nazwa uczelni) 

WNIOSEK 
 

o przyznanie studentowi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe związane 
ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe na rok akademicki ……….…. 

 
1) Imię i nazwisko studenta ………….…………………….………………………………… 
2) Adres studenta do korespondencji …...…………………………………………………… 
3) Nazwa jednostki organizacyjnej uczelni …...…………….……………………………….. 
4) Nazwa kierunku studiów …...………………...…………………………………………… 
5) Data rozpoczęcia studiów (miesiąc i rok) …...……………..……………………………… 
6) Zaliczony ........ rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych 

magisterskich*. 
7) Uzyskany wpis na …… rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych  

magisterskich*. 
8) Planowany termin ukończenia studiów (miesiąc i rok) ...………………………………… 
9) Rok akademicki, na który student otrzymał ostatnie stypendium ministra za znaczące 

osiągnięcia …………. 
 

      …………………………..……………….. 
         (data i czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska studenta) 

 
10) Stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej uczelni 

            Osiągnięcia studenta wskazane w części B wniosku: 
1) są znaczącymi osiągnięciami, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych przyznawanych studentom za znaczące 
osiągnięcia naukowe lub sportowe (Dz. U. poz. 637)*, 

2) są związane ze studiami odbywanymi przez studenta (z wyłączeniem osiągnięć  
w sporcie)*. 

 
     Proponuję przyznać / nie przyznawać* stypendium. 

      …………………………..……………………….. 
         (data i czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej) 

 
11) Organ wnioskujący  

 
 
      …………………………………………………….   
            (data i czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska rektora uczelni) 

 
 

    * Niepotrzebne skreślić. 
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CZĘŚĆ B  

WYKAZ ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA 

Dziedzina nauki/dyscyplina naukowa* lub konkurencja sportowa ……………………….………. 
Nazwa kierunku studiów …...……………………………………………………………..…….. 
Okres studiów – z uwzględnieniem § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe  
(Dz. U. poz. 637) obejmujący osiągnięcia podlegające ocenie – od dnia …………………. do 
dnia ……….……………. 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  

1) autorstwo lub współautorstwo: 

a) artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych 
materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, zamieszczonych w wykazie 
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub 

b) artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym  
w wykazie, o którym mowa w lit. a 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Wykaz zawiera: tytuł artykułu, miejsce publikacji (tytuł czasopisma/materiałów z konferencji 
naukowej*), język publikacji, autorstwo (autor/współautor – wkład procentowy*), nazwę 
wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania (data druku/data dostępu*), numer 
ISBN/ISSN (jeżeli został nadany*). 

2) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo 
zamieszczone w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  
art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce, redakcja naukowa takiej monografii lub rozdziału w takiej monografii 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Wykaz zawiera: tytuł (monografii/rozdziału w monografii*), język publikacji, autorstwo 
(autor/współautor – wkład procentowy/redaktor naukowy*), nazwę wydawnictwa, miejsce 
wydania, miesiąc i rok wydania (data druku/data dostępu*), numer ISBN/ISSN (jeżeli został 
nadany*). 

3) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo    
niezamieszczone w wykazie, o którym mowa w pkt 2, redakcja naukowa takiej monografii  
lub autorstwo rozdziału w takiej monografii 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Wykaz zawiera: tytuł (monografii/rozdziału w monografii*), język publikacji, autorstwo 
(autor/współautor – wkład procentowy/redaktor naukowy*), nazwę wydawnictwa, miejsce 
wydania, miesiąc i rok wydania (data druku/data dostępu*), numer ISBN/ISSN (jeżeli został 
nadany*). 
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4) autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, 
topografii układu scalonego: 

a) na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór 
użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii 
układu scalonego albo 

b) które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa 
ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa  
z rejestracji topografii układu scalonego 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Wykaz zawiera: nazwę i opis wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, 
topografii układu scalonego oraz odpowiednio numer patentu, prawa ochronnego na wzór 
użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu 
scalonego, datę i miejsce rejestracji, zasięg rejestracji (krajowy/międzynarodowy*) albo 
informację o złożeniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub 
topografii układu scalonego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa 
ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa  
z rejestracji topografii układu scalonego, autorstwo (autor/współautor – wkład procentowy*). 

5) referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których 
uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Wykaz zawiera: datę i miejsce konferencji, nazwę konferencji, zasięg konferencji 
(zagraniczna/międzynarodowa/ogólnopolska*), liczbę ośrodków akademickich reprezentowanych 
na konferencji, nazwę organizatora konferencji, tytuł referatu. 

6) nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli 
studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych  
w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Wykaz zawiera: datę i miejsce uzyskania nagrody, nazwę konkursu, uzyskane miejsce, 
uzyskaną nagrodę, rodzaj nagrody (indywidualna/zespołowa*), liczbę uczestników konkursu, 
liczbę państw reprezentowanych w konkursie, nazwę organizatora konkursu. 

OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE  

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Wykaz zawiera: nazwę zawodów, datę i miejsce zawodów, dyscyplinę sportową, kategorię 
wiekową, uzyskane miejsce w zawodach, typ rywalizacji (indywidualna/drużynowa*). 

 
 
 
* Niepotrzebne skreślić. 




