REGULAMIN STYPENDIÓW FUNDOWANYCH
ZPAS GROUP
§1
Regulamin określa zasady i tryb przyznawania przez ZPAS GROUP stypendiów fundowanych
dla studentów uczelni technicznych oraz warunki otrzymywania stypendium po jego przyznaniu.
§2
Stypendystą może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest studentem co najmniej III semestru studiów dziennych uczelni technicznych na
kierunku :……..,
2) uzyskała średnią ocen nie niższą niż 4,0 w semestrze poprzedzającym składanie wniosku o
stypendium,
3) wykazuje się aktywnością uczelnianą,
4) posiada wysoko rozwinięte kompetencje osobowościowe (komunikatywność, współpraca
w zespole, kreatywność),
5) charakteryzuje się chęcią rozwoju osobistego i zawodowego,
6) posiada obywatelstwo polskie,
7) legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
8) wykazuje gotowość do współpracy z Fundatorem na zasadach określonych w umowie o
stypendium fundowane.
§3
Z przyczyn uzasadnionych strategią Spółki, Fundator może przyznać stypendium także osobie
nie spełniającej wszystkich kryteriów wymienionych w § 2.
§4
1. Student ubiegający się o stypendium powinien złożyć wniosek, sporządzony wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z następującymi dokumentami
(załącznikami):
1)

zaświadczenie, że kandydat na stypendystę jest studentem określonego roku i
kierunku studiów(wystawione przez uczelnię),

2)

zaświadczenie o średniej ocen z semestru poprzedzającego (wystawione przez
uczelnię),

3)

kserokopię dowodu osobistego,

4)

oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań związanych z zatrudnieniem u innego
pracodawcy po zakończeniu studiów(załącznik nr 3),

5)

Curriculum Vitae,

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami kandydat na stypendystę składa
w sekretariacie ZPAS GROUP.
§5
1. Wniosek rozpatruje KOMISJA STYPENDIALNA ZPAS GROUP biorąc pod uwagę
spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie.
2. Po rozpatrzeniu wniosku oraz spotkaniach z wybranymi Studentami ZARZĄD ZPAS GROUP
podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium dla określonej ilości studentów,
jego wysokości i ewentualnych innych warunkach. Również decyzje dotyczące wstrzymania
wypłaty stypendium, uchylenia decyzji o przyznaniu stypendium oraz decyzję o nieprzedłużeniu
umowy o stypendium fundowane podejmuje ZARZĄD ZPAS GROUP.
Decyzje te są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
3. Stypendium jest przyznawane na okres 1 semestru i jest automatycznie przedłużane na następne
semestry, o ile stypendysta nadal spełnia wszystkie opisane w § 2 warunki(w szczególności jego
średnia ocen z każdego kolejnego semestru nie spada poniżej określonego w § 2 minimum).
4. Wysokość stypendium zależy od uzyskanej średniej ocen i wynika z poniższej tabeli:
ŚREDNIA OCEN

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

4,00 – 4,49

1000,00

4,50 - 4,99

1250,00

5,00 – 6,00

1500,00
§6

Oprócz spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 i ewentualnych warunków dodatkowych
określonych w decyzji o przyznaniu stypendium, Stypendysta zobowiązany jest wobec Fundatora
do:
1) dążenia do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce,
2) przebywania w zakładzie fundatora w wymiarze 10 dni w każdym semestrze w celu
realizacji wyznaczonych zadań,
3) odbywanie u Fundatora praktyk studenckich wymaganych tokiem studiów,
4) przygotowanie co najmniej 2 prac projektowych w ramach toku studiów w oparciu o
przedsiębiorstwo Fundatora,

5) udział w kursach i szkoleniach zaproponowanych przez Fundatora,
6) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji i materiałów, z którymi zapoznał się w
związku ze stypendium,
7) wspieranie Pracodawcy w budowaniu pozytywnego wizerunku Fundatora na uczelni.
§7
1. W przypadku niewywiązania się Stypendysty z któregokolwiek z warunków, o których
mowa w § 6, wypłata stypendium zostaje wstrzymana.
2. Po dostosowaniu się przez Stypendystę do wszystkich warunków, Fundator podejmie
decyzje o ponownym podjęciu wypłaty stypendium.
§8
1. Fundator zastrzega sobie prawo uchylenia decyzji o przyznaniu stypendium w następujących
sytuacjach:
1) Stypendysta zaciągnął wobec jakiegokolwiek innego podmiotu zobowiązania związane ze
swoim zatrudnieniem po ukończeniu studiów, bez zgody Fundatora.
2.Uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium skutkuje koniecznością zwrotu 50% kwot
otrzymanych tytułem stypendium. Zwrotu należy dokonać w terminie 3 miesięcy bez odrębnego
wezwania na rachunek bankowy Fundatora.
§9
1. Fundator może podjąć decyzję o nieprzedłużeniu umowy na następny semestr w przypadkach
gdy:
1) średnia ocen Stypendysty w poprzednim semestrze spadła poniżej 4.0,
2) Fundator z przyczyn leżących po jego stronie nie będzie mógł wywiązywać się ze swoich
obowiązków wobec Stypendysty, w szczególności nie będzie mógł dalej wypłacać
stypendium lub nie będzie mógł zatrudnić Stypendysty,
3. W przypadku nie przedłużenia umowy o stypendium fundowane, Fundator zaprzestaje
wypłaty stypendium wraz z dniem wygaśnięcia umowy.
§ 10
Szczegółowe ustalenia dotyczące przyznanego stypendium zawarte są w „Umowie o stypendium
fundowane”, zawieranej między Stypendystą i Fundatorem. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 2

UMOWA O STYPENDIUM FUNDOWANE
Zawarta ……. w dniu …………… pomiędzy:
ZPAS S.A. siedziba Przygórze 209, 57-431 WOLIBÓRZ
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………,
numer NIP 885-000-32-65 reprezentowaną przez:
1.
2.
oraz
………………………………………………………………………………………….
Celem zawarcia umowy jest pozyskanie do współpracy studentów o dużym potencjale
intelektualnym i społecznym z jednej strony oraz zapewnienie Stypendyście warunków
materialnych do kontynuacji studiów z drugiej strony.
Integralną część niniejszej Umowy stanowi „Regulamin Stypendiów Fundowanych ZPAS
GROUP”
§1
1. Fundator przyznaje Stypendyście stypendium fundowane w wysokości ……………. zł
miesięcznie brutto na okres 5 miesięcy.
2. Od kwoty stypendium Fundator potrąci należny podatek dochodowy.
3. Stypendium wypłacane będzie w okresach od października do lutego, 10 dnia każdego
miesiąca kalendarzowego, przelewem na wskazane przez Stypendystę konto bankowe.
4. Opiekunem stypendysty ze strony Pracodawcy będzie …………..
§2
Umowa zostaje przedłużona automatycznie na następny semestr, o ile Stypendysta spełni
następujące warunki:
a) osiągnie średnią ocen na koniec poprzedniego semestru nie niższą niż 4.0,
b) przez 10 dni w trakcie poprzedniego semestru będzie obecny na terenie zakładu
Fundatora. Terminy i inne szczegóły dotyczące obecności Stypendysty, Strony
ustalą odrębnie.
c) co najmniej 2. z prac projektowych przygotowywanych w ramach toku studiów w
poprzednim semestrze będą związane z firmą Fundatora,
d) weźmie udział w kursach i szkoleniach zaproponowanych przez Fundatora w trakcie
poprzedniego semestru. Koszt szkoleń ponosi Fundator .
§3
1. Jeśli Stypendysta nie spełni warunków określonych w § 2 umowy z przyczyn leżących po
jego stronie Umowa rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta. Stypendysta
nie może również ponownie ubiegać się o przyznanie stypendium.
2. Jeśli stypendysta:
a) zaciągnie wobec jakiegokolwiek innego podmiotu zobowiązania związane ze
swoim zatrudnieniem po ukończeniu studiów, bez zgody Fundatora
wówczas zgodnie z Regulaminem Stypendiów Fundowanych ZPAS GROUP ,
Pracodawca uchyla decyzję o przyznaniu Stypendium, co skutkuje rozwiązaniem się Umowy
w trybie natychmiastowym a Stypendysta zobowiązany jest zwrócić 50% pobranego
stypendium w terminie 3 miesięcy,
b) został skreślony z listy studentów uczelni, w której studiował wówczas zgodnie z
Regulaminem Stypendiów Fundowanych ZPAS GROUP,
Pracodawca uchyla decyzję o przyznaniu Stypendium, co skutkuje rozwiązaniem się Umowy
w trybie natychmiastowym a Stypendysta zobowiązany jest zwrócić 50% pobranego
stypendium w terminie 3. miesięcy.

3. Jeśli Stypendysta w inny niż określony powyżej sposób rażąco lub więcej niż jeden raz
naruszy warunki określone w Regulaminie Stypendiów Fundowanych lub w niniejszej
Umowie, wówczas Fundator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy oraz
zobowiązania Stypendysty do zwrotu 50% wypłaconego stypendium.
§4
Wypłaty wsparcia stypendialnego zaprzestaje się także, gdy:
1.Fundator z przyczyn leżących po jego stronie nie będzie mógł wywiązywać się ze swoich
obowiązków wobec Stypendysty, w szczególności nie będzie mógł dalej wypłacać stypendium lub
nie będzie mógł zatrudnić Stypendysty.

§5
Fundator oprócz wypłacania stypendium zobowiązuje się do:
- zapewnienia Stypendyście możliwości odbycia płatnych praktyk zawodowych,
- zapewnienia dostępu do materiałów niezbędnych do przygotowywania prac, o
których mowa w § 2c) umowy, oraz prac dyplomowych.
Terminy i zasady odbywania praktyk, oraz szczegóły dotyczące udostępniania materiałów
zostaną ustalone odrębnie.
§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
„Regulaminu Stypendiów Fundowanych ZPAS GROUP” oraz kodeksu
cywilnego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAŁĄCZNIK NR 1

…………………………….., dnia …………………
……………………..
Imię i nazwisko
……………………..
……………………..

WNIOSEK O STYPENDIUM FUNDOWANE
Zwracam się z wnioskiem o zawarcie ze mną umowy o stypendium fundowane .
Jestem studentem ……. Semestru ……………………. Wydziału ……………….,
specjalności …………………Uczelni ……………….
Oświadczam, że znane są mi warunki uzyskania i kontynuowania stypendium zawarte w
Regulaminie Stypendiów Fundowanych i akceptuję je w całości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZPAS GROUP
i podmioty powiązane dla celów związanych z ubieganiem się o stypendium.

Wniosek swój motywuję: (uzasadnienie chęci otrzymywania stypendium fundowanego przez
ZPAS GROUP)

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie posiadam zobowiązań związanych z zatrudnieniem u innego pracodawcy po
zakończeniu studiów.

…………………………, dnia ………………

………………………………
czytelny podpis stypendysty

