REGULAMIN
w sprawie zasad i trybu przyznawania
stypendium fundowanego
przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku
Gdańsk ul. Sandomierska 17
§1
Stypendystą moŜe zostać osoba, która jest studentem dziennych studiów licencjackich,
inŜynierskich lub magisterskich na kierunkach zgodnych z profilem działalności, Spółki
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku zwanej dalej
Fundatorem.
§2
1. O stypendium fundowane moŜe ubiegać się student ostatniego roku danego typu studiów
który:
1) legitymuje się pierwszą kategorią zdrowia,
2) uzyskał średnią z ocen z roku poprzedzającego 3,75 i więcej,
3) zaakceptował zasady przyznawania stypendium fundowanego określone niniejszym
regulaminem oraz jego załącznikach.
2. Fundator ponosi koszty badań lekarskich potwierdzających odpowiednią kategorię
zdrowia ubiegającego się o stypendium fundowane.
§3
Prezes Zarządu z przyczyn uzasadnionych dla strategii Spółki, moŜe przyznać stypendium
takŜe studentowi, który nie spełnia wymagań określonych w § 2 pkt 1,2.
§4
1. Student ubiegający się o stypendium fundowane winien złoŜyć wniosek, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z
następującymi dokumentami:
1) zaświadczenie, iŜ osoba ubiegająca się o stypendium jest studentem określonych
studiów (potwierdzone przez dziekanat),
2) zaświadczenie o średniej z ocen roku poprzedzającego (potwierdzone przez
dziekanat),
3) ksero dowodu osobistego.
2. Wypełniony wniosek składa się do sekretariatu Pomorskiego Przedsiębiorstwa
Mechaniczno – Torowego Sp. z o.o. w Gdańsku.
§5
1. Wniosek rozpatruje Zarząd Spółki i wydaje stosowną opinię – decyzję.
2. Opinia – decyzja, o której mowa wyŜej, winna opierać, się na analizie moŜliwości
zatrudnienia wnioskodawcy po zakończeniu nauki na stanowisku odpowiadającym jego
kwalifikacjom.
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§6
1. Stypendium fundowane jest przyznawane na okres trwania studiów na zasadach
określonych w „ Umowie o stypendium fundowane” stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
§7
Stypendysta zobowiązany jest wobec Fundatora do:
1. dąŜenie do utrzymania średniej z ocen w skali roku akademickiego, nie niŜszej niŜ 3,75,
2. informowania o faktach mających wpływ na dalsze zatrudnienie np. drastyczne
pogorszenie stanu zdrowia,
3. ubieganie się o zgodę na przerwanie studiów, zmianę uczelni czy kierunku studiów oraz
podjęcie dodatkowych studiów,
4. odbywanie praktyk studenckich u Fundatora,
5. zachowanie tajemnicy na temat wszystkich informacji i materiałów udostępnionych mu
przez Fundatora,
6. podjęcie pracy u Fundatora po ukończeniu studiów i przepracowanie 5 lat.
§8
1. Stypendium fundowane wstrzymuje się w przypadku nie wywiązania się Stypendysty z
któregokolwiek z obowiązków, o którym mowa w poprzednim paragrafie niniejszego
regulaminu.
2. Za okres od dnia wstrzymania wypłaty stypendium do dnia ponownego uruchomienia
jego wypłaty lub uchylenia decyzji o przyznaniu stypendium – stypendium nie
przysługuje.
§9
1. Fundator zastrzega sobie prawo do uchylenia decyzji o przyznaniu stypendium ponadto w
przypadku gdy:
1) średnia z ocen danego roku akademickiego wynosi mniej niŜ 3,0,
2) Stypendysta zaciągnął jakiekolwiek zobowiązania wobec innego podmiotu prawnego
związane z jego przyszłością zawodową po ukończeniu studiów,
3) Stypendysta zachował się w sposób nielojalny wobec Fundatora,
4) skreślenia z listy studentów,
5) zmiany kierunku studiów bez zgody Fundatora,
6) Fundator z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi
albo technologicznymi nie będzie mógł wywiązać się ze swych zobowiązań wobec
stypendysty.
2. W razie uchylenia decyzji o przyznaniu stypendium fundowanego z przyczyn, o których
mowa w punkcie 1ust.1 ÷ 1 ust.6 tego paragrafu – Stypendysta jest zobowiązany do
niezwłocznego zwrotu całej kwoty pobranego stypendium wraz z naleŜytymi odsetkami,
bez odrębnego wezwania na rachunek bankowy Fundatora.

§ 10
1. Decyzję w sprawie wstrzymania wypłaty stypendium oraz w sprawie uchylenia decyzji o
przyznaniu stypendium podejmuje Prezes Zarządu PPM-T Sp. z o.o. w Gdańsku.
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§ 11
Pobrane przez Stypendystę stypendium fundowane nie podlega zwrotowi w przypadku:
1) wywiązania się przez Stypendystę ze zobowiązań wynikających z niniejszego
regulaminu oraz umowy stanowiącej jego załącznik,
2) nie zawarcia ze stypendystą umowy o pracę, chociaŜ Stypendysta zgłosił gotowość
podjęcia pracy na warunkach przedstawionych przez Fundatora.
§ 12
Szczegółowe uregulowania związane z przyznaniem stypendium fundowanego są zawarte w
„Umowie o stypendium fundowane”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
Niniejszy regulamin zawiera trzy ponumerowane strony.
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