Regulamin
Stypendium im. inż. Mieczysława Króla
W związku z podjętym przez fundację Jan M and Eugenia Krol Charitable Foundation,
zobowiązaniem finansowania pomocy stypendialnej dla studentów Politechniki Warszawskiej,
ustanawia się następujące zasady przyznawania stypendiów im. inż. Mieczysława Króla:
1. Jan M and Eugenia Krol Charitable Foundation ustala do maja każdego roku maksymalną
liczbę stypendiów i przekazuje bezpośrednio do Politechniki Warszawskiej odpowiednie
fundusze na ich wypłatę do końca września danego roku.
2. Ustanawia się Kapitułę Funduszu Stypendialnego im. inż. Mieczysława Króla w składzie:
 Prorektor właściwy ds. studenckich lub osoba przez niego upoważniona,
Przedstawiciel Jan M and Eugenia Krol Charitable Foundation,
 Asystent prorektora właściwego ds. studenckich — sekretarz.
3. Do zadań Kapituły należy:
 przyznawanie indywidualnych stypendiów,
 przyjmowanie i ocena sprawozdań stypendystów po upływie okresu stypendialnego,
 kontrolowanie prawidłowości gospodarowania funduszem stypendialnym
im. inż. Mieczysława Króla w Politechnice Warszawskiej.
4. O stypendia mogą się ubiegać studenci Politechniki Warszawskiej posiadający obywatelstwo
polskie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji
materialnej. Kandydaci w składanych podaniach winni udokumentować następujące warunki:
 mieć zaliczony pierwszy rok studiów,
 wykazać się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad regulaminu
studiów) nie mniejszą niż 4,25,
 spełniać warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego.
5. Przy równych osiągnięciach w nauce preferowani będą kandydaci niepełnosprawni.
6. Na wniosek Jan M and Eugenia Krol Charitable Fundation Kapituła może przyznać
stypendia studentom pierwszego roku, według ustalonych odrębnie zasad. Ilość tych
stypendiów nie może przekroczyć 25% liczby wszystkich stypendiów przyznanych w danym
roku akademickim.
7. Stypendia mogą być przyznawane jako:
 wypłacaną comiesięcznie przez 10 miesięcy pomoc na potrzeby utrzymania,
 jednorazowa kwota na zakupienie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 ratalnie wypłacaną pomoc przy podjęciu studiów zagranicznych,
 inne formy pomocy według decyzji Kapituły.
8. Stypendium może być przyznawane studentowi w kolejnych latach, pod warunkiem
dopełnienia warunków pkt. 4.
9. Terminy składania podań oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendiów i decyzje
Kapituły będą podane w corocznych komunikatach, przekazywanych do Dziekanatów PW.
10. Sprawozdania, o których mowa w punkcie 3, należy składać w formie i terminie określonym
każdorazowo przez Kapitułę w momencie przyznania stypendium.
11. Powyżej ustanowiony program pomocy stypendialnej może być zawieszony w każdej chwili
decyzją Jan M and Eugenia Krol Fundation.
-

Niniejszy Regulamin został uchwalony w Warszawie, dnia 27 sierpnia 2008 i zastępuje
dotychczasowy, z dnia 7 sierpnia 2001 r.

