
Regulamin Stypendialny 

Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki 

 

 

Regulamin Stypendialny 

Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

Na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Fundacji PGE Na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki  tworzy 

się wydzielony fundusz o nazwie Program Stypendialny.  

 

§2 

Program Stypendialny jest zarządzany przez Zarząd Fundacji. 

 

§3 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje studentom wyższych uczelni, którzy 
dysponują skromnymi środkami finansowymi i znajdują się w grupie najlepszych studentów 
na swoim roku studiów. 
 
 

II. Warunki przyznawania stypendiów 

 

§4 

Stypendia są przyznawane przez Fundację PGE Na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki  

z uwzględnieniem proponowanych przez Fundatorów warunków, a w szczególności: 

a. kierunku studiów stypendysty, 

b. miejsca jego zamieszkania. 

 

§5 

Stypendia przyznawane są Studentom, którzy spełniają następujące warunki: 

a. studiują w szkołach wyższych wydających dyplom (potwierdzający uzyskanie wyższego 

wykształcenia), uznawany przez ministerstwo właściwe do spraw nauki, 

b. nie posiadają stałego zatrudnienia, 

c. mają zaliczony poprzedni rok studiów i średnią ocen powyżej 4,0. 

 

§6 

Stypendysta ubiegający się o stypendium obowiązany jest przedstawić następujące 

dokumenty: 

1. wypełniony i podpisany wniosek, 

2. zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające ukończenie przez 

stypendystę danego roku studiów wraz z ocenami i średnią za ostatni semestr oraz 

opinią dziekana ds. nauczania, 
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3. zaświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny na podstawie danych  

z  zeznania podatkowego. 

 

§7 

Termin składania wniosków do Programu Stypendialnego na dany rok akademicki upływa 31 

października roku, którego dotyczy.  

 

§8 

Statutowe organy Fundacji rozpatrują wnioski i ogłaszają listę stypendystów do 30 listopada 

danego roku. 

 

§9 

1. Wnioski o przyznanie stypendium są kierowane do Zarządu Fundacji PGE na Rzecz 

Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki. 

2. Zarząd Fundacji dokonuje kwalifikacji wniosków oraz wyboru stypendystów. 

3. Zarząd Fundacji informuje członków Rady o przyznanych stypendiach. 

 

§10 

1. Stypendium jest przyznawane na okres jednego roku akademickiego, Zarząd Fundacji 

co roku dokonuje weryfikacji osiągnięć i wyników w nauce stypendysty. 

2. Stypendium będzie wypłacane w miesięcznych ratach. 

 

§11 

Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa 

harmonogram ustanowiony przez Zarząd Fundacji, będący załącznikiem do Umowy  

o stypendium fundowanym. 

§12 

Informację o przyznanym stypendium, stypendysta otrzymuje na piśmie. 

 

§13 

Stypendyści podpisują z Fundacją PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki Umowę  

o stypendium fundowanym. 

 

§14 

Od decyzji podjętych przez statutowe organy Fundacji nie przysługuje odwołanie. 
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III. Budżet Programu Stypendialnego 

 

§15 

1. Kapitał Programu Stypendialnego tworzony jest z wpłat i darowizn wnoszonych przez 

osoby fizyczne i prawne. 

2. Plan wydatków Programu Stypendialnego zatwierdza Rada Fundacji. 

 

 

IV. Obowiązki i uprawnienia stypendysty 

 

§16 

1. Stypendysta jest zobowiązany do ukończenia studiów w przepisowym terminie, 

złożenia i obrony pracy dyplomowej, a także do przesłania do siedziby Fundacji 

potwierdzonej kopii dyplomu.  

2. W momencie przerwania studiów bądź uzyskania przerwy w nauce (np. urlopu 

dziekańskiego) w czasie pobierania stypendium, stypendysta jest zobowiązany do 

bezzwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Zarządu Fundacji. 

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§17 

Interpretacja niniejszego Regulaminu leży w kompetencji organów statutowych Fundacji PGE 

Na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki. 

 

§18 

Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Radę Fundacji. 

 

§19 

Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki – formularze: 

- Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium, 

- Załącznik nr 2 – Dane do zeznania podatkowego. 

 

§20 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 27.10.2021 r. 

 


