
załącznik do uchwały nr  R/0004/51/10  15.12.2010 r. 

 

 
Regulamin   

Własnego Funduszu Stypendialnego Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 

 

Na podstawie art. 104 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365 z póżn. zm) oraz § 98a Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku.  
Regulamin określa zasady wykorzystania Własnego Funduszu Stypendialnego Akademii Pomorskiej w 
Słupsku. 
 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Środki Własnego Funduszu Stypendialnego AP zwanego dalej Funduszem pochodzą z  
następujących źródeł: 

a) z odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej, nie więcej niż 20% planowanego zysku na 
dany rok, w przypadku osiągnięcia zysku mniejszego niż planowany, odpis ustala się w 
odpowiedniej proporcji, w przypadku zysku większego odpis ustala się w wielkości planowanej.  
Odpis dokonany w danym roku obrotowym może być wykorzystany począwszy od następnego 
roku obrotowego. Odpis nie może być dokonany, jeżeli jego utworzenie spowodowałoby stratę w 
danym roku. 

b) z wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz, zwanych dalej –fundatorem. 
 
2. Fundusz przeznacza się na: 
a) stypendia za osiągnięcia naukowe i artystyczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych AP, 
b) stypendia fundowane dla studentów,  
c) stypendia dla studentów wyróżniających się aktywną działalnością na rzecz środowiska 

akademickiego. 
 
 
II. Stypendia naukowe i artystyczne 

 
§ 2 

1. Dysponentem Funduszu przeznaczonego na stypendia naukowe i artystyczne jest Rektor. 
2. Coroczną wysokość stypendium  naukowego i artystycznego określa   Rektor z uwzględnieniem 

stanu Funduszu.  
 

§ 3 
O stypendia za osiągnięcia naukowe i artystyczne mogą ubiegać się pracownicy naukowo-
dydaktyczni, dla których AP w Słupsku jest podstawowym miejscem pracy, którzy prowadzą prace 
badawcze lub aktywną działalność artystyczną. 
 

§ 4 
Wnioski o przyznanie stypendium osoby wymienione w § 3 składają w Biurze ds. Nauki w terminie do 
15 stycznia.  

 

§ 5 
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt a określa 
zarządzenie Rektora  w sprawie zasad i warunków przyznawania stypendiów za działalność naukową i 
artystyczną  dla pracowników naukowo-dydaktycznych AP w Słupsku. 



III. Stypendium fundowane dla studentów 

 
§ 6 

1. Dysponentem funduszu przeznaczonego na stypendia fundowane jest Rektor.  
 
2. Rektor ogłasza nabór wniosków studentów ubiegających się o stypendium fundowane, jeżeli stan 

Funduszu pozwala na przyznanie stypendiów.  
 
3. Stypendium fundowane mogą otrzymać:  
a) studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia, mający bardzo dobre wyniki w nauce, którzy 

prowadzą badania naukowe,  
b) studenci wskazani przez osoby fizyczne lub prawne, które dokonały wpłat na Fundusz. 

 
4. Osoby wymienione w § 6 ust. 3 pkt a (załącznik 1) oraz osoby fizyczne lub prawne, które dokonały 

wpłat na Fundusz składają wnioski o przyznanie stypendium do Prorektora ds. Kształcenia i 
Studentów.  

 
5. Stypendium wypłacane jest jednorazowo lub w miesięcznych ratach.  
 
6. Warunki wypłacania stypendium fundowanego przez osobę fizyczną lub prawną określi umowa 

zawarta pomiędzy fundatorem a AP w Słupsku.  
 
 
IV. Stypendium za działalność na rzecz środowiska akademickiego 

 
§ 7 

1. Ustala się następujące rodzaje stypendiów:  
1) Stypendium I Stopnia, 
2) Stypendium II Stopnia, 
3) Stypendium III Stopnia. 

2.  Wysokość stypendiów będzie ustalana w danym roku akademickim zarządzeniem Rektora. 
 

§ 8 
Stypendium za działalność na rzecz środowiska akademickiego może być przyznawane studentom AP 
w Słupsku, którzy w sposób aktywny uczestniczyli w studenckim życiu społeczno – kulturalnym i 
sportowym, byli organizatorami działań samorządu studenckiego lub innych przedsięwzięć 
kulturalnych i sportowych na rzecz społeczności studenckiej, dokonali wybitnych osiągnięć 
naukowych, wykazali się aktywnością w organizacjach społecznych lub odnieśli sukcesy w dziedzinie 
kultury i sportu.  
  

§ 9 
Wnioskować o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 7  może: 

1) Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, 
2) dziekani, 
3) samorząd studencki,  
4) stowarzyszenia i organizacje studenckie działające na terenie Uczelni.  

 
§ 10 

1. Wnioski, o których mowa  w § 9 (załącznik 2) należy składać w Biurze ds. Kształcenia i Studentów 
do 31 maja. 

 
 



§ 11 
1. Stypendium przyznaje Rektor.  
2. Decyzję o przyznanym stypendium wręcza Rektor lub z jego upoważnienia Prorektor.  
3. Stypendium jest wypłacane jednorazowo. 
4. Nazwiska osób, którym przyznano stypendium, zostaną podane do publicznej wiadomości 

poprzez opublikowanie na stronie www Uczelni.  
 
 
V.  Postanowienia końcowe 

 

§ 12 
1. Rektor może zwiesić wypłacenie stypendium naukowego i artystycznego, o którym mowa w § 1 

ust. 2 pkt a, gdy: 
1) stypendysta nie dopełnił obowiązków z tytułu wykonywania stosunku pracy w AP i 

regulaminu pracy, 
2) swoją postawą godzi  w dobre imię AP, 
3) przyznanie stypendium nastąpiło w wyniku wprowadzenie w błąd władz Uczelni. 

 
2. Rektor może żądać zwrotu wypłaconego stypendium dla studentów, o którym mowa w § 1 ust. 2 

pkt b i c, gdy: 
1) stypendysta nie dopełnił obowiązków wynikających z  regulaminu studiów, 
2) swoją postawą godzi  w dobre imię AP, 
3) przyznanie stypendium nastąpiło w wyniku wprowadzenie w błąd władz Uczelni. 

 
3. O podjętej decyzji o odebraniu stypendium Rektor informuje daną osobę na piśmie. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1 
Słupsk, ……………………… 

 
 

 

dane kandydata                                                                         Prorektor ds. Kształcenia  

                                                                                                  i Studentów 

                                                                                                  Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 

 

 

Wniosek 

o stypendium fundowane z Własnego Funduszu Stypendialnego 

 

 

Student…………………………………………………………………………………….. 

drugiego roku studiów drugiego stopnia na kierunku……………………………………... 

Temat pracy magisterskiej: .................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Średnia ocen w poprzednim semestrze:  

Prowadzi badania: ……………………………………………………………................... 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Do wniosku dołączam:   

1. Opinia opiekuna naukowego 

2. Plan projektu badawczego. 

3. Informacja o dotychczasowym dorobku naukowym. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Własnego Funduszu Stypendialnego AP       

w Słupsku.                              

 

 

(czytelny podpis)    

 



 
Załącznik 2 

 
Wniosek o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego AP 

 dla studentów wyróżniających się działalnością na rzecz środowiska akademickiego 
 
1.Imię i nazwisko 

 

 

2. Rok studiów 3. Kierunek  

 

4. Uzasadnienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Osoba/organizacyjna sporządzająca wniosek  

 

                                               Data                                                          Podpis 

6. Decyzja o przyznaniu stypendium 

 

Data                                      Pieczęć                                                       Podpis Rektora 



 
 


