REGULAMIN
Programu Stypendialnego PGZ dla studentów Akademii Sztuki Wojennej
§ 1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania stypendiów naukowych (zwanych
dalej: Stypendium) dla studentów Akademii Sztuki Wojennej (zwanej dalej: Uczelnia), które
finansowane są ze środków Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A (zwanego dalej: Program Stypendialny
PGZ).
§ 2 Wniosek o przyznanie stypendium

1.

Warunkiem przystąpienia do Programu Stypendialnego PGZ jest złożenie przez studenta wniosku
o przyznanie Stypendium. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.
a.

Stypendium może być przyznane studentowi, który w chwili prowadzenia rekrutacji do
Programu Stypendialnego PGZ spełnia poniższe kryteria: jest studentem studiów
stacjonarnych

Uczelni

drugiego

lub

trzeciego

roku

lub jest

studentem

studiów

stacjonarnych II stopnia Uczelni pierwszego lub drugiego roku.
b.

osiągnął

na

uczelni

wyższej

w

roku

poprzedzającym

akademickim

przyznanie

Stypendium, średnią ocen wyższą niż 4,0.
c.

w terminie wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, na wskazany adres mailowy przesłał
wypełniony wniosek o przyznanie Stypendium wraz z załącznikami.

2.

We wniosku
szczególności

o przyznanie Stypendium student musi podać określone wnioskiem informacje, w
dotyczące

wyników

nauki

osiągniętych

w

ostatnim

roku

akademickim

poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Stypendium oraz dotychczasowych osiągnięć
naukowych i wyróżnień.
4, Wnioski o przyznanie Stypendium złożone po terminie, niekompletne bądź nie spełniające innych
warunków formalnych podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.
§ 3 Warunki przyznawania stypendium

1.

Stypendium przyznawane jest przez Społeczną Radę Stypendialną powołaną przy Prezesie
Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Informacje o Programie Stypendialnym PGZ umieszcza się
na stronie internetowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz na stronie internetowej Uczelni.

2.

Ze

środków

Polskiej

Grupy

Zbrojeniowej

S.A.

jednocześnie

może

być

finansowanych

maksymalnie 10 stypendiów dla studentów Uczelni.
3.

Wyboru studentów, którym przyznano stypendium (zwanych dalej: Stypendyści) dokonuje
Społeczna Rada Stypendialna przy Prezesie PGZ S.A. Wnioski rozpatrywane są podczas
posiedzenia Społecznej Rady Stypendialnej przy Prezesie PGZ.
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4.

Na podstawie oceny Rady tworzona jest lista rankingowa. Stypendium przyznawane jest osobom,
które uzyskały największą liczbę punktów. Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie.

5.

Przy ocenie wniosku o przyznanie Stypendium uwzględnia się:
a. wyniki nauki osiągane na Uczelni w ostatnim roku akademickim poprzedzającym
złożenie wniosku o przyznanie Stypendium,
b. dorobek naukowy i badawczy,
c. wyróżnienia i nagrody wynikające z prowadzonych badań i projektów,
d. argumenty zawarte w treści listu motywacyjnego – „Dlaczego mam zostać jednym
z dziesięciu stypendystów Programu Stypendialnego PGZ?”
e. sytuację socjalną studenta.

6.

PGZ przysługuje prawo skreślenia z listy Stypendystów w przypadku:
1) skreślenia Stypendysty w trakcie roku akademickiego z listy studentów,
2) nagannego zachowania Stypendysty, naruszającego dobre imię lub dobro przedsiębiorstwa
PGZ bądź podmiotów z Grupy Kapitałowej PGZ,
3) podjęcia zatrudnienia bądź innej formy współpracy z podmiotem konkurencyjnym wobec PGZ
bądź podmiotów z Grupy Kapitałowej PGZ.

7.

Skreślenie Stypendysty z listy Stypendystów przez Społeczną Radę Stypendialną skutkuje
wstrzymaniem wypłacania Stypendium przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A.

8. Skład oraz tryb działania Społecznej Rady Stypendialnej przy Prezesie PGZ S.A. określa
Regulamin Społecznej Rady Stypendialnej przy Prezesie PGZ S.A., stanowiący załącznik nr 3 do
Regulaminu.

§ 4 Wysokość i okres przyznania stypendium

1.

Stypendium wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie netto.

2.

Stypendium może być przyznane na okres maksymalnie 9 miesięcy (w okresie od października do
czerwca, przypadajacych w roku akademickim), licząc od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.
§ 5 Umowa stypendialna

Wypłata Stypendium następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy PGZ a studentem (Umowa
Stypendialna). Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
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§ 6 Postanowienia końcowe
1. Złożenie

wniosku

Zbrojeniowej

S.A.

o

przyznanie

oznacza

Stypendium

wyrażenie

zgody

finansowanego
na

warunki

ze

środków Polskiej

niniejszego

Regulaminu

Grupy
oraz

przetwarzanie danych osobowych przez Społeczną Radę Stypendialną w celu przyznania i
przekazania Stypendiów oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922
z późn. zm.).
2. PGZ udziela dodatkowych informacji i wyjaśnień drogą elektroniczną, zapytania należy kierować
na adres e-mail: stypendia@pgzsa.pl
Załączniki do Regulaminu Programu Stypendialnego PGZ dla studentów Akademii Sztuki Wojennej:
1) Wniosek o przyznanie Stypendium,
2) Umowa Stypendialna,
3) Regulamin Społecznej Rady Stypendialnej.
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