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Regulamin przyznawania stypendium dla studentów i pracowników 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach darowizny Programu 

Santander Universidades prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A.  
 
 
 
 

§ 1 
1. Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie, studentom I°/II°, zwanych dalej studentami; studentom studiów 
doktoranckich (III°), zwanych dalej doktorantami i pracownikom Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. 

2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym i stanowi formę finansowego wsparcia 
i motywacji dla studentów, doktorantów i pracowników wyróżniających się 
zaangażowaniem społecznym, zaangażowaniem w inicjatywy podejmowane na Uczelni 
oraz za szczególne osiągnięcia w nauce i działalności pozauczelnianej. 

§ 2 
1. Stypendium sfinansowane jest ze środków przekazanych w ramach darowizny 

Programu Santander Universidades prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. 
2. W ramach otrzymanych środków w kwocie 58 000 zł przyznane zostaną 32 stypendia. 

Liczba stypendiów przyznanych studentom, doktorantom i pracownikom będzie 
proporcjonalna do liczby złożonych wniosków przez daną grupę docelową. 

 
§ 3 

1. Stypendium może być przyznane niezależnie od innych stypendiów.  
  

§ 4 
1. Stypendium przyznawane jest na podstawie udokumentowanego wniosku. 
2. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów potwierdzających 

wpisane we wniosku osiągnięcia, należy składać w terminie od 15.02.2017 do 
10.03.2017. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego 
regulaminu.  

4. Wniosek należy złożyć osobiście w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów 
i Doktorantów (DPM) (budynek A1, pok. 22, 23), a w przypadku Wydziału EZiT 
w Jeleniej Górze – w jego Dziekanacie (pokój 59), lub nadać przesyłką rejestrowaną za 
pośrednictwem Poczty Polskiej na adres DPM (dotyczy także Wydziału EZiT 
w Jeleniej Górze). Jako datę złożenia wniosku uznaje się wówczas datę stempla 
pocztowego z tym, że nieprzekraczalny termin otrzymania wniosku przez DPM za 
pośrednictwem Poczty Polskiej określa się na dzień 15.03.2017. 

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

§ 5 
1. Stypendium może być przyznane: 

a) studentowi, który w poprzednim roku akademickim osiągnął średnią ocen nie niższą 
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niż 4,5 oraz w roku kalendarzowym 2016 wykazał się wyróżniającą aktywnością: 
- naukowo – badawczą, 
- organizacyjną, 
- społeczną, 
 

b) doktorantowi, który w poprzednim roku akademickim osiągnął średnią ocen nie 
niższą niż 4,9 oraz w roku kalendarzowym 2016 wykazał się wyróżniającą 
aktywnością: 

- naukowo – badawczą, 
- organizacyjną, 
- społeczną, 
 

c) niesamodzielnemu pracownikowi naukowo-dydaktycznemu lub dydaktycznemu, 
który posiada tytuł magistra lub stopień doktora oraz w roku kalendarzowym 2016 
wykazał się wyróżniającą aktywnością: 

- naukowo – badawczą, 
- organizacyjną, 
- społeczną. 
 

 
2. Wykaz osiągnięć, podlegających ocenie, przy ubieganiu się o stypendium wraz z liczbą 

punktów, przysługujących za dane osiągnięcie, podany jest w załączniku nr 4 do 
niniejszego Regulaminu, tj. Zasady punktacji osiągnięć studenta, doktoranta 
i pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ubiegającego się 
o stypendium fundowanego ze środków w ramach darowizny Programu Santander 
Universidades prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A., zwanym dalej 
załącznikiem nr 4. 

3. W przypadku braku dokumentu, potwierdzającego wskazane osiągnięcie, przyznaje się 
za nie 0 punktów. 

 
§ 6 

1. Stypendium przyznaje, powołana przez Rektora, Komisja ds. stypendium – darowizny 
Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im Stefana Bryły zwana dalej Komisją, której 
przewodniczy dr hab. inż. Edyta Mazurek. 

2. Komisja przyznaje punkty za osiągnięcia wpisane we wniosku w oparciu o załącznik 
nr 4. 

3. Na podstawie ocenionych wniosków Komisja tworzy osobne listy rankingowe dla 
studentów, doktorantów i pracowników uczelni. 

4. Liczba stypendiów w poszczególnych grupach docelowych wyznaczona na podstawie 
zapisu w §2, p.2 może ulec zwiększeniu w przypadku uzyskania takiej samej liczby 
punktów przez studentów, doktorantów lub pracowników. 

5. O przyznanej kwocie stypendium decyduje Komisja na podstawie posiadanego budżetu. 
6. Stypendium przysługuje wnioskodawcom, zajmującym na listach rankingowych 

odpowiednio wysoką pozycję, która umożliwia przyznanie stypendium w ramach 
posiadanych środków. 

7. Decyzja Komisji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
§ 7 

Stypendium wypłacane jest jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy, wskazany 
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przez stypendystę. 
 

§ 8 
1. Środki finansowe otrzymane w ramach stypendium mogą być przeznaczone wyłącznie 

na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, wymianą 
międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych lub 
poprzez wymianę studencką. 

2. Środki finansowe otrzymane w ramach stypendium muszą być wydatkowane do dnia 
31 października 2017 r. 

 
§ 9 

Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie internetowej Uczelni/DPM (studenci i 
doktoranci według numerów albumu, pracownicy według numerów legitymacji służbowych) 
w terminie do 21 dni od zakończenia naboru wniosków o przyznanie stypendium.   

 
§ 10 

1. W terminie do 30.11.2017 stypendysta zobowiązany jest do rozliczenia się 
z wykorzystania środków, otrzymanych w ramach stypendium. 

2. Rozliczenie należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami (bud. O, pok. 2 i 4) na 
druku, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu wraz z przedstawieniem 
kopii rachunków lub faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Nabywcą 
wskazanym na przedstawianych rachunkach i fakturach powinien być stypendysta – nie 
może to być Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu lub inny podmiot. 

 
§ 11 

1. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Uczelni/DPM. 
2. Integralną część Regulaminu stanowią poniższe załączniki: 

- załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium fundowanego ze środków w 
ramach darowizny Programu Santander Universidades prowadzonego przez Bank 
Zachodni WBK S.A. studentowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
- załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie stypendium fundowanego ze środków w 
ramach darowizny Programu Santander Universidades prowadzonego przez Bank 
Zachodni WBK S.A. doktorantowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
- załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie stypendium fundowanego ze środków w 
ramach darowizny Programu Santander Universidades prowadzonego przez Bank 
Zachodni WBK S.A. pracownikowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
- załącznik nr 4 – Zasady punktacji osiągnięć studenta, doktoranta i pracownika 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ubiegającego się o stypendium 
fundowanego ze środków w ramach darowizny Programu Santander Universidades 
prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A., 
- załącznik nr 5 – Rozliczenie wykorzystania stypendium w ramach darowizny 
Programu Santander Universidades prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


