
Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy 

Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez ENERGA-OPERATOR SA dla studentów Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. ENERGA-OPERATOR SA ustala stypendium fundowane dla studentów Wydziału Nauk Technicznych, 

studiów I stopnia, poczynając od V semestru. Stypendium wypłacane jest przez 15 miesięcy (semestry V, 

VI, VII). 

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

przyznana w danym roku będzie obowiązywała do końca umowy. 

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

Technicznych (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 

1. Aby ubiegać się o stypendium zainteresowany student ma obowiązek złożyć w terminie ustalonym 

corocznie przez Komisję w dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych. Wniosek o przyznanie stypendium 

fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA wraz z załącznikami. 

2. 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. inne wymierne i udokumentowane efekty działalności studenta (np. publikacje, członkostwo  

w kołach naukowych, itp.); 

c. rozmowa kwalifikacyjna z Komisją. 

3. Lista osób zakwalifikowanych do rozmowy przed komisją, będzie podana po uprzednim zweryfikowaniu 

wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o stypendium. 

4. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Komisja. 

 

ZOBOWIĄZANIA STYPENDYSTY 

1. Student zwany dalej stypendystą, któremu Komisja przyzna stypendium fundowane jest zobowiązany  

do zawarcia z EOP umowy cywilno-prawnej, na mocy której: 

a. Stypendysta zobowiązuje się w czasie pobierania stypendium nie świadczyć pracy –  

w ramach stosunku pracy, ani na żadnej innej podstawie – na rzecz podmiotu prowadzącego 

działalność konkurencyjną wobec EOP.  

b. W przypadku zaproponowania przez EOP oferty pracy po zakończeniu kształcenia przez 

stypendystę w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu kształcenia rozumianego jako 

zakończenie zajęć dydaktycznych na I stopniu studiów, stypendysta jest zobowiązany do 

przyjęcia oferty pracy na stanowisku zbieżnym z jego wykształceniem, ze stawką wynagrodzenia 

nie niższą niż obowiązujące wynagrodzenie w ramach Taryfikatora Wynagrodzeń 

obowiązującego w EOP dla danego stanowiska na okres min 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

pracy.  

c. W przypadku odrzucenia złożonej oferty lub rezygnacji z pracy w trakcie trwania zatrudnienia 

stypendysta jest zobowiązany do zwrotu połowy kwoty otrzymanego stypendium.  

d. Umowa przestaje wiązać stypendystę w przypadku nie zaproponowania stypendyście oferty 

pracy, o której mowa w terminie trzech miesięcy po zakończeniu kształcenia rozumianego jako 

zakończenie zajęć dydaktycznych na I stopniu studiów 



e. W przypadku podjęcia dalszego kształcenia po zakończonym kształceniu związanego  

z niniejszą umową – stypendysta, może wystąpić do EOP o zgodę na przedłużenie terminu  

o którym mowa w pkt. b do czasu ukończenia podjętego kształcenia. 

STYPENDIUM 

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

się umownie czas 5 (pięć) miesięcy. 

3. Zaprzestanie wypłacania stypendium może nastąpić w przypadku: 

a. odmowy podjęcia pracy w EOP zgodnie z powyższymi zapisami, 

b. braku rejestracji na kolejny semestr studiów, 

c. uzyskanie przez studenta średniej niższej niż średnia roku, 

d. skreślenia z listy studentów, 

e. naruszenia porządku i organizacji pracy oraz zasad BHP obowiązujących w EOP w czasie 

odbywania praktyki studenckiej, 

f. świadczenia pracy w trakcie pobierania stypendium dla podmiotu prowadzącego działalność 

konkurencyjną wobec EOP 

 

Spis załączników: 

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA 


