
Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium naukowego dla 

szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej 

 

§1 

Jednorazowe stypendium naukowe może być przyznawane studentom studiów pierwszego 

lub drugiego stopnia PŁ. 

§ 2 

O jednorazowe stypendium naukowe mogą się ubiegać studenci studiów pierwszego i drugiego 

stopnia wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej. 

§3 

Jednorazowe stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania osoby, 

która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką i edukacją w rozumieniu zapisów §4. 

§4 

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania jednorazowego stypendium jest aktywność naukowa  

i edukacyjna obejmująca:  działalność w kole naukowym, artykuły, referaty, udział w konferencjach, 

uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych, praktyki, staże, nagrody i wyróżnienia  

w konkursach, certyfikaty, współpraca międzynarodowa oraz inne, nie wymienione wyżej, 

spełniające kryteria rozwoju naukowego. 

§5 

Jednorazowe stypendium przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z procesem rozwoju 

naukowego. 

§6 

Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium w imieniu poszczególnych 

studentów, kandydatów do otrzymania stypendium uprawnieni są Dziekani lub Prodziekani 

Wydziałów PŁ, którzy odpowiadają za poprawne przygotowanie wniosku i załączników zgodnie 

z niniejszym Regulaminem. 

§7 

1. Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 5000 zł brutto. 

2. Zarząd Fundacji Politechniki Łódzkiej uprawniony jest do zwiększenia kwoty stypendium, 

o czym poinformuje przed ogłoszeniem kolejnej edycji Konkursu. 

§8 

Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 



§9 

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w terminie wyznaczonym przez Fundację PŁ, 

w biurze Fundacji PŁ, ul. Żeromskiego 116, budynek A28, p. 204. Ogłoszenie o naborze zostanie 

zamieszczone na stronach internetowych PŁ i FPŁ. 

§10 

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do FPŁ, a nie data stempla pocztowego. Wnioski złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane. 

§11 

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata do stypendium 

wymienione we wniosku, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Potwierdzenia 

za zgodność z oryginałem kandydat do stypendium dokonuje poprzez złożenie oświadczenia 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§12 

Wniosek kandydata powinien zawierać dokumentację najważniejszych osiągnięć z dotychczasowego 

dorobku naukowego. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za złożone dokumenty. 

§13 

Osoba, która otrzymała stypendium jednorazowe nie może ubiegać się o nie ponownie.  

 

 

Tryb przyznawania Jednorazowych stypendiów 

 

§14 

Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez FPŁ, zgodnie z Kartą oceny 

formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 3. 

§15 

Wnioski niespełniające wymogów formalnych będą odrzucone, z zastrzeżeniem §16. 

§16 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych o charakterze oczywistych omyłek, kandydat 

ma prawo do jednorazowej ich korekty, dokonanej na wezwanie przesłane przez FPŁ na wskazany 

we wniosku adres e-mail, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. 

 



§17 

Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane Kapitule, która dokonuje merytorycznej 

oceny wniosków. 

§18 

W skład Kapituły wchodzą: 

1. Rektor PŁ lub osoba przez niego wskazana jako przewodniczący. 

2. Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub osoba przez niego wskazana. 

3. Prezes Fundacji Politechniki Łódzkiej lub osoba przez niego wskazana. 

4. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego PŁ. 

5. Przedstawiciele pozostałych fundatorów. 
 

§19 

Członkowie Kapituły składają deklarację poufności i bezstronności według załączonego wzoru, który 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 

§20 

Kapituła dokonuje oceny merytorycznej wniosków, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, której wzór 

stanowi załącznik nr 4. Oceniane będą tylko te osiągnięcia, które zostaną udokumentowane przez 

kandydata. Waga punktowa do każdego z kryteriów przyznawana będzie według  zasięgu dokonań 

naukowych: międzynarodowych, krajowych i lokalnych. W przypadku równej liczby punktów 

uzyskanych przez kandydatów do stypendium, o jego przyznaniu decyduje Kapituła w głosowaniu 

jawnym. 

§21 

Kapituła podejmuje decyzję większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Kapituły.  

§22 

Decyzja Kapituły jest ostateczna i  nie ma od niej odwołania. 

§23 

Z posiedzenia kapituły sporządzany jest protokół, który zostaje podpisany przez członków Kapituły. 

§24 

Kapituła, uwzględniając wielkość środków przyznanych na stypendia, sporządza wykaz stypendystów, 

których rekomenduje do przyznania stypendium, także wykaz osób, które nie otrzymały 

rekomendacji. 

§25 

Wykazy osób, o których mowa w § 24 podpisywane są przez Przewodniczącego Kapituły. 

 



§26 

Jednorazowe stypendia naukowe przyznaje Zarząd FPŁ w oparciu o wykaz Kapituły, o którym 

mowa w §24. 

§27 

Uchwała zarządu FPŁ o przyznaniu stypendium jest ostateczna, podlega ogłoszeniu na stronie 

internetowej PŁ i FPŁ. 

§28 

Warunkiem wypłaty jednorazowego stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej. 

§29 

Fundacja zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu, ich zdjęć 

oraz informacji o osiągnięciach naukowych na stronie internetowej FPŁ oraz innych nośnikach 

informacyjnych, w celu promowania idei wsparcia rozwoju naukowego studentów PŁ. 

§30 

Wnioskodawcy oraz kandydaci do stypendium zobowiązują się do akceptacji warunków 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

 


