
 
 

 

 
 
 

1 

 

Regulamin stypendium dla studenta prawa w Krakowie 

ufundowanego przez Kancelarię 

Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór – Adwokaci. Spółka Partnerska. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1) Celem stypendium jest wsparcie szczególnie uzdolnionych studentów prawa studiujących  

w Krakowie. 

2) O ilości przyznawanych stypendiów oraz wysokości stypendium corocznie decyduje Kancelaria Kaczor, 

Klimczyk, Pucher, Wypiór - Adwokaci Spółka Partnerska (dalej jako ‘Kancelaria’). Wysokość stypendium 

w danym roku akademickim ogłaszana jest na stronie internetowej Kancelarii (www.kkpw.pl) oraz na 

Stronie ELSA Kraków (www.krakow.elsa.org.pl/). 

3) Stypendium jest przyznawane na okres kolejnych 10 miesięcy, począwszy od października i wpłacane 

do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę. Wpłata pierwszej raty 

nastąpi do dnia 10 grudnia z wyrównaniem za poprzednie miesiące, natomiast ostatnia rata zostanie 

wpłacona do dnia 10 czerwca za miesiące czerwiec i lipiec. 

4) Stypendium można uzyskać wielokrotnie. 

 

§ 2 

Kryteria przyznawania Stypendium 

1) O stypendium może ubiegać się student trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów, który: 

a) studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Wydziale 

Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego; 

b) nie ukończył 28 roku życia; 

c) studiuje w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.  

http://www.kkpw.pl/
http://www.krakow.elsa.org.pl/praktyki
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2) Za studenta trzeciego /czwartego/ piątego roku prawa uważa się osobę, która z wynikiem pozytywnym 

zakończyła drugi/ trzeci/ czwarty rok studiów w terminie do 30 września i posiada odpowiedni wpis 

zaliczenia drugiego/ trzeciego/ czwartego roku akademickiego w USOS lub indeksie. 

3) Kancelaria przyznaje stypendium w drodze konkursu. 

4) Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium bierze się pod uwagę: 

a) wyjazdy zagraniczne (staże, stypendia, zatrudnienie), 

b) szkoły praw obcych, 

c) działalność dodatkową (np. w organizacjach studenckich, społecznych lub charytatywnych), 

d) znajomość języków obcych, 

e) uzyskane stypendia, 

f) udział w konkursach przedmiotowych, 

g) wyniki ze studiów. 

§ 3 

Wniosek o przyznanie stypendium 

 

1) Wniosek o przyznanie stypendium składa się na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć cv, list motywacyjny, zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskanej 

średniej ocen w roku ubiegłym oraz wpisie zaliczenia roku. 

2) Wniosek o przyznanie stypendium można składać w Biurze ELSA Kraków w okresie od 12 października 

do 15 listopada danego roku na stałych dyżurach Członków Zarządu ELSA Kraków. 

 

§ 4 

Decyzja o przyznaniu stypendium 

 

1) Spośród nadesłanych wniosków o przyznanie stypendium Komisja Stypendialna do 20 listopada danego 

roku wybiera od 10 do 15, które w największym stopniu spełniają kryteria wymienione  

w § 2 i przekazuje je Kancelarii. 

2) Do 30 listopada Kancelaria podejmuje decyzje o przyznaniu stypendium. Decyzja ta jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. Odmowy przyznania stypendium nie uzasadnia się. 

3) Przyznanie stypendium może być poprzedzone rozmową z kandydatem. 

4) O wynikach konkursu Kancelaria informuje bezpośrednio stypendystę oraz umieszcza stosowną 

informację na stronie internetowej Kancelarii. Informacja ta zostanie również zamieszczona na Stronie 

ELSA Kraków. 

5) Dodatkowo stypendysta może zostać zaproszony do odbycia stażu w Kancelarii na ogólnych zasadach 
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zgodnie z obowiązującym w Kancelarii regulaminem praktyk zawodowych. 

 

§ 5 

Komisja Stypendialna 

1) W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

a) Prezes ELSA Kraków, 

b) Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 

c) Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków 

Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  

2) Członkowie komisji Stypendialnej mogą wyznaczyć osoby upoważnione do pełnienia ich funkcji. 

3) Przewodniczącym Komisji Stypendialnej jest Prezes ELSA Kraków. Posiedzenia Komisji odbywają się 

w Biurze ELSA Kraków. 

4) Komisja Stypendialna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności wszystkich swoich 

członków. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący. 

5) Członek Komisji lub osoba przez niego upoważniona nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium 

w danym roku akademickim. 

§ 6 

Utrata prawa do stypendium 

 

1) W ostatnim miesiącu pierwszego semestru danego roku akademickiego Kancelaria weryfikuje czy 

stypendysta nadal spełnia warunki przyznania stypendium. 

2) Stypendysta może w każdym czasie utracić prawo otrzymywania stypendium, w przypadku, gdy: 

a) został skreślony z listy studentów, 

b) podał w dokumentach aplikacyjnych nieprawdziwe dane. 

3) Stypendyście, który utracił prawo do otrzymywania stypendium, zostanie wstrzymana wypłata kolejnych 

jego rat. 

4) Decyzję o utracie prawa do otrzymywania stypendium podejmuje Kancelaria. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1) Prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz prawo do jego wiążącej wykładni 

przysługuje wyłącznie Kancelarii. 
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2) Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. 


