
Załącznik nr 1  
do UMOWY O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ PRZY ORGANIZACJI PROJEKTU „MŁODE CONCILIUM"  

zawartej w Warszawie w dniu 2 marca 2023 roku pomiędzy Fundacją Collegium Civitas  
a SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym 

 

Zasady realizacji nagrody  
ufundowanej przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 

 w Konkursie „Zima, wiosna, lato, jesień - moja Polska po wyborach 2023” 

 

1. Nagrodą dla laureata w Konkursie „Zima, wiosna, lato, jesień - moja Polska po 
wyborach 2023” (dalej jako: „Konkurs”) ufundowaną przez SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny (dalej jako: „Uczelnia”) jest przyjęcie na studia wyższe na 
wybranym przez laureata kierunku, formie i trybie studiów oraz przyznanie 
stypendium na pokrycie kosztów czesnego, w wysokości stanowiącej równowartość 
rocznego czesnego płatnego w systemie jednoratalnym na tych studiach. 

2. Nagroda jest przyznawana na rok akademicki, którego początek przypada 
bezpośrednio po zakończeniu Konkursu. 

3. Przy przyjęciu laureata Konkursu na studia, o których mowa w pkt. 1, Uczelnia nie 
pobiera opłaty rekrutacyjnej. 

4. Laureatowi Konkursu, może być przyznane stypendium na pokrycie kosztów czesnego, 
w wysokości stanowiącej równowartość rocznego czesnego płatnego w systemie 
jednoratalnym na realizowanych studiach, również w kolejnym roku studiów - i każdym 
następnym aż do ich ukończenia - o ile spełni następujące warunki: 

a) zaliczy w terminie wszystkie kursy przewidziane programem studiów na 
danym roku; 

b) średnia uzyskanych przez laureata Konkursu ocen w danym roku będzie 
wyższa o co najmniej 0,1 od średniej ocen studentów całego roku. 

5. Stypendium, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 4: 
1) wygasa, a laureat Konkursu nie jest uprawniony do jego otrzymywania, z chwilą: 

a) utraty statusu studenta SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego; 
b) otrzymania zgody na urlop od zajęć z powodów innych niż zdrowotne; 

2) ulega zawieszeniu, z chwilą otrzymania zgody na urlop od zajęć z powodów 
zdrowotnych, na czas trwania urlopu; 

3) jest księgowane na indywidualne subkonto studenta; 
4) podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

6. W celu wypełnienia przez Uczelnię obowiązków płatnika: 
1) przed zaksięgowaniem stypendium, Uczelnia obliczy i odprowadzi do właściwego 

urzędu skarbowego należny podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu 
stypendium; 

2) do wartości stypendium zostanie dodana kwota przeznaczona na zapłatę 
należnego podatku przez Uczelnię, odpowiadająca wysokości zryczałtowanego 
podatku dochodowemu od osób fizycznych z tytułu nagrody w Konkursie, 
stanowiąca 11,11% jego wartości; kwota nie podlega wypłacie na rzecz laureata.  

7. Laureat Konkursu jest zobowiązany do przekazania Uczelni wszelkich danych 
niezbędnych do wypełnienia przez Uczelnię obowiązków płatnika. 


