Regulamin
przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach
XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych
w roku akademickim 2016/2017
(Segment IB)
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów pomostowych
przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacyjną
Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym
Bankiem Polskim (NBP), Fundacją BGK oraz z innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).
I.

Postanowienia ogólne

§1
Stypendium pomostowe, zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku
dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych
uczelniach akademickich1.
§2
1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, powołana przez Zarząd FEP, w skład której wchodzą:
po dwóch przedstawicieli PAFW i NBP, po jednym przedstawicielu ANR, Fundacji BGK i przedstawiciel FEP. Członkowie Komisji powoływani są na wnioski prezesów tych instytucji.
2. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd FEP.
3. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza Zarząd FEP.
II

1.

Kryteria przyznawania stypendium
§3
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b. są/byli uczestnikami III etapu olimpiad w szkole ponadgimnazjalnej. Listę olimpiad
przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych, których finaliści tegoroczni i z lat ubiegłych mogą ubiegać się o stypendium, zawiera terminarz olimpiad na rok 2015/2016
opublikowany na stronie internetowej MEN,
c. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone
zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia
Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny
w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł2 lub 1480 zł,
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016),
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uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.
70% płacy minimalnej (1850 zł) obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 11.09.2015 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Dz. U. z 14.09.2015 r. poz. 1385).
2

1

2.

e. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia
liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba
stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby,
które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby
punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

1.

2.
3.

§4
Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3, po przyjęciu na studia, wypełnia
wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany
z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać przesłany
do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 r.
FEP w terminie do 7 października 2016 r. ogłasza listę stypendystów.
Warunkiem otrzymania stypendium jest:
a. W I semestrze – spełnienie kryteriów określonych w § 3 oraz przedłożenie FEP
do 20 października 2016 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów, o których mowa
w § 1,
b. W II semestrze – przedłożenie FEP do 10 marca 2017 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru. Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania, stypendysta ma obowiązek poinformować o tym FEP i może otrzymać stypendium w II semestrze pod warunkiem podpisania
zobowiązania o przedłożeniu zaświadczenia o zaliczeniu roku do 10 października 2017 r.

IV. Wypłata stypendium
§5
1. FEP zawiadamia pisemnie stypendystę o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium.
2. Roczne stypendium wynosi 5000 zł.
3. Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości
500 zł każda, na konta stypendystów.
V.

Postanowienia końcowe

§6
1. Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić FEP w terminie 7 dni o:
a. otrzymaniu urlopu dziekańskiego,
b. przerwaniu studiów,
c. zmianie uczelni i/lub kierunku studiów w trakcie roku akademickiego.
2. Zdarzenia wymienione w ust. 1 pkt a. i b. wykluczają stypendystę z dalszego udziału w Programie.
Zdarzenie wymienione w ust. 1 pkt c. także wyklucza stypendystę z udziału w Programie, jeśli zmianie uczelni i/lub kierunku studiów towarzyszy zmiana charakteru studiów na wieczorowe, zaoczne
lub licencjackie, lub uczelni na nieakademicką.
3. W przypadku wypłacenia rat stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1,
stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane
przez Fundację.
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