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Regulamin wypłaty stypendiów 

Studentom studiów dualnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie 

uczestniczącym w projekcie 

„Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika 

w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie” 
 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Regulamin określa zasady i tryb wypłacania stypendiów dla studentów PWSZ w 

Tarnowie uczestniczących w projekcie „Opracowanie programów i realizacja studiów 

dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i 

Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w 

Tarnowie”, zwanym dalej Stypendium za realizację programu Staży na Studiach 

Dualnych (SSD), w latach akademickich:  2019/2020 (semestr 3 i 4 studiów dualnych), 

2020/2021  (semestr 5 i 6 studiów dualnych), 2021/2022  (semestr 7 studiów dualnych). 

2. Podstawą wypłaty Stypendium za realizację programu SSD jest Umowa  

nr: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00 o dofinansowanie Projektu, zawarta pomiędzy: 

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w 

Tarnowie. 

3. Stypendium za realizację programu SSD jest wypłacane studentom studiów dualnych 

pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja 

(EiT) oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie, którzy 

zakwalifikowali się do udziału w Programie SSD. 

  

§ 2. 

 

1. Stypendium za realizację programu SSD jest przyznane studentowi, który:  

a) przystąpił do projektu na zasadach określonych Regulaminem rekrutacji uczestników 

do projektu „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego 

stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) 

oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie” 

b) podpisał umowę o realizację Programu Staży na Studiach Dualnych (SSD) oraz 

wypełnił obowiązki wynikające z § 9  umowy wymienionej w § 2, punkt a.  

2. Okres przyznania stypendium za staże  wynosi 7,5 miesięcy tj.30 tygodni (z pięcioma 

8-godzinnymi dniami roboczymi w tygodniu)  i składa się z 6-tygodniowych okresów 
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rozliczeniowych staży realizowanych w kolejnych semestrach: 3, 4, 5, 6 i 7 studiów 

dualnych. 

3. Wysokość stypendiów przyznawanych w Uczelni w ramach projektu wynika z Umowy 

nr: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00 o dofinansowanie Projektu, zawarta pomiędzy: 

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a Państwową Wyższą Szkołą 

Zawodową w Tarnowie. 

 

 

II. Zasady wypłacania stypendium za realizację Programu SSD 

 

§ 3. 

 

1. Stażystom odbywającym staże w ramach Programu SSD przyznawane jest stypendium 

równe  minimalnemu wynagrodzeniu  w okresie złożenia wniosku w konkursie, czyli 

2100 zł.(525 zł/tydzień). Jednorazowe wypłaty stypendiów za każdy 6-tygodniowy okres 

rozliczeniowy, w wysokości 6 x 525 zł = 3150 zł (kwota ta nie zawiera stawki na składki 

ZUS), po zaliczeniu semestralnych staży w kolejnych latach akademickich studiów 

dualnych:  2019/2020 (semestry 3 i 4), 2020/2021  (semestry 5 i 6), 2021/2022  (semestr 

7). 

2. Student nie może pobierać świadczeń określonych w § 2 jeżeli: 

a) jednocześnie pobiera wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych lub o pracę, 

zawartych z podmiotem-pracodawcą PRZYJMUJĄCYM, w którym odbywa staż,  

b) pobiera stypendium tego samego rodzaju w ramach innego projektu finansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Warunkiem wypłacenia studentowi stypendium jest:  

a) potwierdzenie przez Zakładowego i Uczelnianego Opiekuna staży zrealizowania 

6- tygodniowego okres rozliczeniowego w danym semestrze, równego 240 godzinom 

(zgodnie z § 8 umowy ze studentem o realizacje Programu SSD); wzór potwierdzenia 

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;  

b) złożenie wniosku o wypłatę Stypendium za realizację Programu SSD (zgodnie 

z Załącznikiem nr 2);  

c) złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń określonych w ust. 2 (wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).  

 

§ 4. 

 

1. Komplet dokumentów, o których mowa w § 3, pkt.3, Student-Stażysta jest zobowiązany 

złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia miesiąca następującego po 6-tygodniowym okresie 

rozliczeniowym do Działu Pomocy Materialnej. Niezachowanie powyższego terminu 

może skutkować przesunięciem wypłaty stypendium na kolejny miesiąc.  

2. Listę wypłat stypendiów za 6-tygodniowy okresie stażu  sporządza pracownik Działu 

Pomocy Materialnej w terminie do piętnastego dnia miesiąca, następującego po 

6-tygodniowym  okresie rozliczeniowym staży w kolejnych semestrach: 3, 4, 5, 6, 7 

studiów dualnych. 
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3. Stypendia za realizację Programu SSD są wypłacane w terminie do dwudziestego dnia 

miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym projektu. Terminy wypłat stypendiów 

mogą ulec zmianie, jeżeli opóźnieniu ulegnie przekazywanie środków finansowych do 

Uczelni.  

 

§ 5. 

Stypendium za realizację Programu SSD w ramach Projektu wypłacane jest Stażyście na 

rachunek bankowy wskazany przez Stażystę. Formularz do wpisania numeru rachunku 

bankowego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6. 

 

Stypendium za realizację Programu SSD w ramach Projektu jest przyznawane niezależnie od 

innych stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym /tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm. 

 

  

IV. Postanowienia końcowe 

 

§ 7. 
 

Student – Stażysta traci prawo do otrzymywania stypendium w następujących przypadkach:  

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu;  

2) usprawiedliwionej, ale nie odpracowanej nieobecności;  

3) relegowania ze stażu na wniosek podmiotu-pracodawcy PRZYJMUJĄCEGO na staże 

z powodów dyscyplinarnych;  

4) nie wywiązywania się z obowiązków Stażysty określonych w Regulaminie staży na 

studiach dualnych;   

5) skreślenia z listy studentów;  

6) zawieszenia w prawach studenta;  

7) rezygnacji za studiów;  

8) stwierdzenia, że informacje wynikające z § 3, pkt.3 niniejszego Regulaminu są 

niezgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

§ 8. 

1. Student - Stażysta, który utracił prawo do otrzymywania stypendium z przyczyn 

wymienionych w § 7, jest zobowiązany do wypłacenia Uczelni odszkodowania w 

wysokości określonej § 13, pkt.2 umowy ze Studentem na realizację Programu Staży na 

Studiach Dualnych (SSD).  

2. W przypadku przerwania udziału w projekcie z przyczyn losowych (np. ciężkie 

uszkodzenie stanu zdrowia nie pozwalające na kontynuowanie udziału w Programie SSD) 

wypłacone stypendium nie podlega zwrotowi.  
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§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu decyzję podejmuje Rektor 

w oparciu o przepisy:  

1) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1842 z późn. zm./,  

2) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 

2016 r., poz. 23 z późn. zm/,  

3)  Regulaminu Studiów obowiązującego w Uczelni.  

 

Regulamin wypłaty stypendiów Studentom studiów dualnych (wraz z załącznikami) 

udostępniony jest do wglądu w Instytucie Politechnicznym w Zakładzie Elektroniki, 

Telekomunikacji i Mechatroniki PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 200 c), jak również na 

stronie internetowej Instytutu Politechnicznego: 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/elektronika-i-telekomunikacja-studia-dualne/ 

w zakładce Dokumenty stażowe  

lub 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/mechatronika-studia-dualne/   

w zakładce Dokumenty stażowe. 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1: Potwierdzenie odbycia stażu  

Załącznik nr 2: Wniosek o wypłatę stypendium za  realizację Programu Staży na Studiach  

Dualnych (SSD) 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń  

Załącznik nr 4: Formularz do wpisania numeru rachunku bankowego 

 

 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/elektronika-i-telekomunikacja-studia-dualne/
https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/mechatronika-studia-dualne/

