
Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy 

Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez Energa-Operator SA  

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Energa-Operator SA ustala stypendium fundowane dla studentów Wydziału Elektrotechniki i 

Automatyki, studiów I stopnia, poczynając od V semestru. Stypendium może być wypłacane przez 

semestry V, VI i VII (15 miesięcy).  

2. Liczba oraz miesięczna kwota stypendiów naukowych będzie corocznie ustalana przez Spółkę. Kwota 

przyznana w danym roku będzie obwiązywała do końca umowy. 

3. Stypendium przyznaje powołana w tym celu Komisja, złożona z dwóch przedstawicieli Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki (Prodziekana ds. Kształcenia oraz Wydziałowego Koordynatora ds. 

współpracy z Energa-Operator SA) oraz dwóch przedstawicieli  Energa-Operator SA. Imienna lista 

członków Komisji ustalona zostanie pomiędzy Stronami umowy. 

 

WYMAGANIA I KRYTERIA 

4. Aby ubiegać się o stypendium zainteresowany Student ma obowiązek złożyć w terminie1 ustalonym 

corocznie przez Komisję w dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki danego roku 

kalendarzowego Wniosek o przyznanie stypendium fundowanego przez Energa-Operator SA wraz z 

załącznikami, opatrzony krótką charakterystyką profilu zainteresowań zgodnych z działalnością Spółki 

Energa-Operator S.A. 

5. Podstawowymi kryteriami wyboru kandydatów do stypendium są:  

a) średnia ważona ocen uzyskana w czasie dotychczasowego przebiegu studiów (4 semestry) nie 

mniejsza niż średnia dla roku; 

b) rejestracja na semestr V, bez długu punktowego; 

c) udokumentowana działalność naukowa i organizacyjna podczas studiów (aktywna i twórcza 

działalność w jednostkach naukowych lub studenckich kołach naukowych, autorstwo lub 

współautorstwo artykułów i referatów naukowych, udział w opracowywaniu materiałów 

dydaktycznych itp.); 

d) rozmowa kwalifikacyjna z Komisją.  

6. Lista osób zakwalifikowanych do rozmowy przed Komisją, będzie podana po uprzednim zweryfikowaniu 

wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o stypendium. 

7. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Komisja. 

 

ZOBOWIĄZANIA STYPENDYSTY 

8. Stypendysta, któremu Komisja przyzna stypendium fundowane jest zobowiązany do zawarcia z Energa-

Operator SA umowy cywilno-prawnej, na mocy której: 

a) zobowiąże się do odbycia w Energa-Operator SA wakacyjnej praktyki studenckiej, o ile takie 

żądanie przedstawi  Energa-Operator SA. Żądanie takie może dotyczyć jednej wakacyjnej praktyki 

studenckiej - przewidzianej w programie studiów. Spółka nie jest zobowiązana do wypłaty 

Stypendyście wynagrodzenia za okres praktyki wakacyjnej. 

                                                 

1 Jako termin podstawowy przyjmuje się dzień pierwszy października każdego roku. Termin ten będzie 

podawany do informacji studentów nie później niż 10 miesięcy przed jego obowiązywaniem.  



b) zobowiąże się do odbycia w Energa-Operator SA stażu, o ile taką propozycję przedstawi Spółka. 

Propozycja stażu musi być przedstawiona stypendyście nie później niż 3 miesiące przed końcem 

studiów określonym w regulaminie studiów. Okres stażu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

Energa-Operator SA zobowiązuje się do finansowania stażu. Wysokość minimalnego uposażenia 

stażysty będzie ustalana każdorazowo przez Energa-Operator SA i podana do wiadomości razem z 

wysokością stypendium. 

 

STYPENDIUM 

9. Przyznane stypendium wypłacane będzie co miesiąc przez okres trzech semestrów. Za semestr uważa 

się umownie czas 5 (pięć) miesięcy. 

10. Zaprzestanie wypłacania stypendium może nastąpić w przypadku: 

a) odmowy podjęcia wakacyjnych praktyk studenckich; 

b) braku rejestracji (kwalifikowania) na kolejny semestr studiów; 

c) uzyskania przez studenta średniej niższej niż średnia na roku;  

d) skreślenia z listy studentów; 

e) naruszenia  porządku i organizacji pracy oraz zasad BHP obowiązujących w Energa-Operator SA w 

czasie odbywania praktyki. 

11.  Naruszenie któregokolwiek z warunków pkt. 10 będzie skutkowało rozwiązaniem umowy  z przyczyn 

leżących po stronie Stypendysty. 

 

STAŻE STUDENCKIE 

12. Spółka corocznie ustala liczbę stażystów, którą gotowa jest przyjąć na staż studencki organizowany w 

ramach Energa-Operator SA, jej Oddziałów, Spółek zależnych. 

13. Zaproszenie do odbycia stażu będzie kierowane imiennie w pierwszej kolejności do Stypendystów  

przez Energa-Operator SA.   

 

Spis załączników: 

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o przyznanie stypendium fundowanego przez Energa-Operator SA 

 



Załącznik nr 1 Wzór wniosku o przyznanie stypendium fundowanego przez Energa-Operator SA 

Wniosek o przyznanie stypendium fundowanego przez Energa-Operator SA 

 

Zwracam się z wnioskiem o przyznanie stypendium fundowanego przez Energa-Operator SA z siedzibą w 

Gdańsku, ulica Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk oraz o zawarcie przez Energa-Operator SA ze mną 

umowy o stypendium fundowanym.  

1. Osiągnięcia naukowe (publikacje, członkowstwo w kołach naukowych, itp.) 

 

 

2. Lista załączników  

a. list motywacyjny  

b. curriculum vitae; 

c. … 

d. … 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z zapisami Regulaminu przyznawania stypendiów fundowanych przez Energa-

Operator SA dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celach rekrutacji 

i postępowania w sprawie wyboru stypendystów stypendiów fundowanego przez Energa-Operator SA zgodnie z 

ustawą z 29.08.1997r. o ochronie  danych osobowych ( Dz.U.02 Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 

 

…………………………………..  

                Czytelny podpis wnioskującego 

Nazwisko i imię  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Nr indeksu  

Średnia ocen za okres 4 
semestrów 

 


