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REGULAIVIIN
PRZYZNAWANIA I WYPLACANIA STYPENDIOW

dla studentow uczelni wyzszych kierunkow technicznych o specjalnosci
zwiazanej z problematykej przemystu naftowego i gazowniczego

Niniejszy Regulamin przyznawania i wyptacania stypendiow dla studentow
uczelni wyzszych kierunkow technicznych o specjalnosci zwiazanej z
problematyk^ przemystu naftowego i gazowniczego, zwany dalej
,,Regulaminem", zostat opracowany na podstawie §7 pkt 1 w zwi^zku z §24
pkt 6 Statutu Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Lukasiewicza w Warszawie.

§1

1. O przyznanie Stypendium moga_ ubiegac si§ studenci uczelni wyzszych
kierunkow technicznych o specjalnosci zwiazanej z problematyka,
przemystu naftowego i gazowniczego kontynuuja.cy nauk§, ktorzy
spetniaja, przynajmniej dwa z trzech wymienionych ponizej warunkow:

1) osi^gneji srednic[ ocen w ostatnim roku akademickiego 4,5 lub
wyzsza^ (ocena srednia powinna bye wyznaczona zgodnie
z Regulaminem Studiow danej Uczelni i potwierdzona przez
Dziekana Wydzialu),

2) wykazuJ3 sie osi^gni^ciami w dziedzinie nauk scistych na
poziomie miedzynarodowym, krajowym lub wojewodzkim
w poprzednim roku akademickim,

3) potrafi^ dzielic si^ swoj^ wiedzq z innymi, np. w ramach
uczestnictwa w programach wolontariatu studenckiego,
nieobowia/kowych praktykach studenckich lub dziatajqc jako
wolontariusze ,,na wlasnq reke".

2. Zarza.d Fundacji im. Ignacego Lukasiewicza, zwanej dalej ,,Fundacjq",
okresla liczb^ osob, ktorym zostanq przyznane stypendia oraz
wysokosc Funduszu Stypendialnego na rok akademicki. Stypendia sa,
przyznawane na zasadach okreslonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

1. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku i wyptacane jest
jednorazowo.

2. Stypendium moze bye przeznaczone miedzy innymi na nast^pujqce
cele stypendysty:
1) opfacenie czesnego na uczelni,
2) zakup podrecznikow i pomocy naukowych,
3) zakup materiakbw/sprzetow pomocnych w nauce (komputer,

drukarka itp.),
4) optacenie dojazdow na uczelnie,
5) optacenie udziatu w konferencji, sympozjum naukowym,
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6) wyjazd na praktyki studenckie.

§ 3

1. Nominacje kandydatow do stypendium Fundacji sktadaj^ nominatorzy -
Rektorzy uczelni wyzszych kierunkow technicznych o specjalnosci
zwia^zanej z problematykq przemystu naftowego i gazowniczego.

2. Nominacje sktadane sa. na formularzu zgtoszeniowym stanowia.cym
zal^cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Fundacja sporza_dza corocznie liste uprawnionych uczelni wyzszych do
wziecia udziatu w konkursie zgodnie z obowi^zujqcym wykazem
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.

§4.

1. Student, zwany dalej Wnioskodawca^, sklada we wtasnym imieniu wniosek
o przyznanie stypendium wedtug wzoru, o ktorym mowa w ust.2.

2. Wzor wniosku o przyznanie stypendium stanowi zat^cznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.

3. Do wniosku nalezy dot^czyc:
1) zaswiadczenie potwierdzaja.ee sredniq ocene za rok 2012/2013

wyliczona^ zgodnie z Regulaminem Studiow danej uczelni
i potwierdzon^ przez Dziekana Wydziatu,

2) kopie dokumentow uwiarygodniajqcych wybitne osiqgniecia
studenta, potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem przez
wystawce dokumentu lub uczelnie wyzszs[,

3) formularz zgfoszeniowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2,
4) zaswiadczenie z Uczelni o kontynuacji nauki,
5) udokumentowanie dziatah wolontariackich.

§5

1. Wnioski o przyznanie stypendiow na kolejny rok akademicki
Wnioskodawcy skiadaja. w terminie do dnia 30 lipca danego roku
akademickiego.

2. Wnioski o przyznanie stypendium, ztozone po terminie okreslonym w ust.
1 nie bedq rozpatrywane.

3. Wnioski o przyznanie stypendiow mogq bye skladane przez
Wnioskodawcow osobiscie w siedzibie Fundacji albo za posrednictwem
kuriera albo za posrednictwem poczty albo innego podmiotu zajmuja.cego
sie doreczaniem przesylek. W przypadku doreczenia przesytki za
posrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

4. Rozpatrywane beda. tylko kompletne wnioski z zal^czonymi wszystkimi
wymaganymi dokumentami.

5. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie bedq zwracane Wnioskodawcom.
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§6

1. Rada Fundacji raz w roku na podstawie kryteriow okreslonych w §1 ust.1
dokonuje wyboru studentow, ktorym zostana przyznane stypendia.

2. Rada Fundacji rekomenduje Zarz^dowi Fundacji studentow, ktorzy zostali
wybrani przez Rade Fundacji.

§ 7

1. Zarz^d Fundacji przyznaje stypendia w oparciu o rekomendacje Rady
Fundacji.

2. Decyzja Zarz^du Fundacji o przyznaniu stypendiow jest ostateczna i nie
przystuguje od niej odwotanie.

3. Decyzja Zarza_du Fundacji podawana jest do wiadomosci studenta w
formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wystanym
w terminie 14 dni od dnia podjecia decyzji przez Zarz^d Fundacji o
przyznaniu stypendiow danemu studentowi.

§ 8

1. Warunkiem wyptaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej
pomiedzy Fundacj^ a studentem.

2. Wyplata stypendium nastapi w ci^gu 14 dni od dnia podpisania przez
Fundacje i studenta umowy stypendialnej.

3. Stypendium bedzie przekazywane na rachunek bankowy studenta
wskazany w umowie stypendialnej.

§9

1. Fundacja moze wstrzymac wyplate stypendium, w nastepuja_cych
przypadkach:

1) Wnioskodawca przedstawit sfalszowane lub o tresci niezgodnej ze
stanem faktycznym dokumenty lub oswiadczenia, na podstawie
ktorych przyznano stypendium,

2) Wnioskodawca zaprzestat kontynuowania nauki.
2. Fundacja ma prawo do ubiegania sie o zwrot stypendium jako swiadczenia

nienaleznego w sytuaqi, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W okresie wyptacania stypendium danemu stypendyscie Fundacja ma

prawo zqdac potwierdzenia, ze stypendysta kontynuuje nauke.

§10

W sprawach nieokreslonych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje
Zarz^d Fundacji.
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§11

Kazdy ze stypendystow ma obowiqzek rozliczenia sie z przyznanego
stypendium w formie sprawozdania z wydatkowania przyznanej kwoty w
terminie do dnia 15 lipca kazdego roku, za ktory otrzymywat stypendium.

§12

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem wejscia w zycie uchwaty
Zarzaxiu Fundacji o jego wprowadzeniu do stosowania.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodza. w zycie w trybie
ustalonym dla jego wprowadzenia do stosowania.
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