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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

PROGRAM STYPENDIALNY 

§1 

Informacje ogólne 

1. Program stypendialny określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania 

stypendium mającego charakter motywacyjny dla studentów studiów I i II stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo Collegium Masoviense Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu  w Żyrardowie 

uczestniczących w Projekcie pn. „Czarno na białym" Program Rozwojowy na rzecz poprawy 

jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Collegium Masoviense w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V Oś priorytetowa, Wsparcie dla obszaru 

zdrowia Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. 

2. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez 

realizację Programu Rozwojowego Uczelni oraz Programu Rozwoju Absolwenta w okresie od 

1.06.2019 r. do końca 30.06.2023 r., co przełoży się na  zwiększenie  zainteresowania studiami 

pielęgniarskimi i wzrost liczby absolwentów tego kierunku. Cel główny projektu zostanie 

osiągnięty poprzez realizację Programu Rozwoju Uczelni oraz Programu Rozwoju Absolwenta. 

3. Ilekroć w regulaminie przywołane zostaną poniższe wyrażenia i skróty, rozumiane powinny być 

one zgodnie z podanymi definicjami : 

a) Program – oznacza Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, 

Priorytet V. Wsparcie dla rozwoju zdrowia, Działanie 5.5. Rozwój usług pielęgniarskich. 

b) PO WER 2014 -2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 

c) Beneficjent/Uczelnia – Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, z siedzibą 

w Żyrardowie (96-300), ul. Gabriela Narutowicza 35, NIP 8381826711. 

d) Projekt – oznacza Projekt nr POWR.05.05.00-00-0021/18 pn. „Czarno na białym" Program 

Rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Collegium 

Masoviense realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-

POWR.05.05.00-00-0021/18-001 z dnia 20.03.2019 r. zawartej pomiędzy Collegium 

Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu a Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w 

Warszawie (00-952), ul. Miodowa. 

e) Termin realizacji projektu – okres od  2019-06-01 do 2023-06-30 

f) Biuro Projektu – oznacza miejsce przechowywania dokumentacji projektowej. 
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g) Uczestnik Projektu – oznacza studenta/studentkę studiów I lub II stopnia kierunku 

Pielęgniarstwo w Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie, 

biorącego udział w Projekcie nr POWR.05.05.00-00-0021/18. 

h) Stypendium – oznacza stypendium motywacyjne dla Uczestników Projektu przyznane w 

ramach projektu  nr POWR.05.05.00-00-0021/18 współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020. 

i) Stypendysta – Uczestnik Projektu zakwalifikowany do wypłaty stypendium 

motywacyjnego. 

j) Komisja – oznacza Projektową Komisję Stypendialną, w skład której wchodzi Koordynator 

Projektu, Specjalista ds. monitoringu oraz Specjalista ds. finansowych. 

 

§2 

Informacje dotyczące projektu 

1. Stypendium zostanie przyznane Uczestnikom Projektu pn. „Czarno na białym" Program 

Rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Collegium 

Masoviense. 

2. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminach i w sposób wskazany w Regulaminie rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie. 

3. Stypendium otrzyma 30 Uczestników Projektu. 

4. Stypendium zostanie przyznane na okres 24 miesięcy, wpłacane przez maksymalnie 20 

miesięcy dla jednego Uczestnika Projektu. 

5. Informacje o Projekcie oraz Regulamin, Formularze zgłoszeniowe, Oświadczenia, Deklaracje 

uczestnictwa dostępne są w dziekanacie uczelni oraz na stronie internetowej www.cm.edu.pl 

 

§3 

Zasady przyznawania stypendium 

1. Stypendium przyznawane jest dla maksymalnie 30 Uczestników Projektu, którzy uzyskali 

najwyższe wyniki w nauce w roku poprzednim.  

2. Kryteria rekrutacyjne: 

a) podstawowe [obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu] 

http://www.cm.edu.pl/
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 status studentki/studenta I lub II stopnia Collegium Masoviense na kierunku 

pielęgniarstwo - potwierdzone zaświadczeniem z dziekanatu o statusie 

studentki/studenta kierunku pielęgniarstwo; 

 status absolwentki/absolwenta Collegium Masoviense na kierunku pielęgniarstwo 

– potwierdzone kserokopią dyplomu ukończenia studiów I bądź II stopnia; 

 ukończony co najmniej drugi semestr studiów - potwierdzone zaświadczeniem z 

dziekanatu; 

b) premiujące [nieobowiązkowe] 

 średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w poprzednim semestrze studiów - 

potwierdzona zaświadczeniem z dziekanatu: 

4,5 i powyżej – 20 pkt. 

4,3-4,49 – 17 pkt. 

4,0-4,29 – 14 pkt. 

3,5-3,99 – 11 pkt. 

 działalność dodatkowa (koła naukowe, osiągnięcia sportowe, wolontariat, 

nieobligatoryjne praktyki, inne) – potwierdzona przez podmioty, w których 

działalność jest realizowana - 10 pkt., 

 status materialny – potwierdzony zaświadczeniem z dziekanatu o pobieraniu 

stypendium socjalnego – 8 pkt.; 

 pisemne uzasadnienie motywacji do udziału w projekcie i podnoszeniu 

kompetencji zawodowych – 15 pkt.. 

3. Stypendium motywacyjne współfinansowane w ramach projektu nr POWR.05.05.00-00-

0021/18 jest przyznawane niezależnie od innych stypendiów.   

4. Decyzje w zakresie przyznania stypendium motywacyjnego podejmuje Kanclerz Uczelni na 

wniosek powołanej Komisji. 

5. Komisja ustala listy rankingowe osób wnioskujących o stypendia, a następnie przedstawia 

Kanclerzowi protokół z listą stypendystów. Protokół Komisji podpisuje Komisja oraz Kanclerz. 

6. W przypadku, jeżeli grupa osób uzyskała taką samą średnią ocen, przyjmuje się dla tej grupy 

osób dodatkowe kryteria: 

a. pełniona funkcja i aktywny udział w organach Samorządu Studenckiego – ponad 50% 

obecności na listach obecności podczas posiedzeń Samorządu Studenckiego – 1 pkt; 
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b. praca w formie wolontariatu, potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez opiekuna 

wolontariatu - za każdą indywidualną, jednorazową inicjatywę przyznaje się 1 pkt; 

c. pełnienie funkcji w organach studenckiego koła naukowego na kierunku pielęgniarstwo 

wraz z opinią  opiekuna koła naukowego– 1 pkt; 

d. publikacja w czasopiśmie recenzowanym jako pierwszy autor, udokumentowana 

kserokopią artykułu (z zakresu pielęgniarstwa lub nauk mających zastosowanie 

w ochronie zdrowia), kserokopią strony tytułowej oraz strony redakcyjnej publikacji, 

w której artykuł został zamieszczony bądź wydrukiem z odpowiedniej strony www - za 

każdą publikację przyznaje się 1 pkt; 

e. czynny udział w konferencji naukowej (jako pierwszy autor zgłoszonego referatu), 

potwierdzone przez organizatora z podaniem charakteru uczestnictwa i tytułu 

zgłoszonego referatu z zakresu pielęgniarstwa lub nauk mających zastosowanie 

w ochronie zdrowia - za każdą inicjatywę przyznaje się 1 pkt; 

f. działalność naukowa potwierdzona przez jednostkę prowadzącą badania bądź podmiot 

przyznający wyróżnienie, nagrodę – 1 pkt; 

g. otrzymane (w trakcie studiowania) imienne, indywidualne listy gratulacyjne, nagrody, 

pochwały od Instytucji zewnętrznych za wyróżniającą się postawę, inne osiągnięcia 

naukowe, społeczne itp. - za każdą inicjatywę przyznaje się 1 pkt; 

h. otrzymane medale, wyróżnienia - za każdą inicjatywę przyznaje się 1 pkt. 

7. Z prac Komisji każdorazowo sporządza się protokół, który zawiera listę studentów, którym 

przyznano stypendium oraz listę rezerwową w liczbie 10% liczby studentów na danym roku 

studiów. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Komisja wzywa pisemnie studentów o  przedłożenie 

w terminie 5 dni roboczych dokumentów pozwalających na przyznanie punktów dodatkowych 

związanych z osiągnięciami Kandydata. 

9. Uczestnicy Projektu, którzy otrzymają stypendium zostaną powiadomieni drogą 

mailową/telefoniczną.  

10. Uczestnik Projektu ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji do Rektora w terminie 5  dni 

roboczych od podania listy rankingowej. 
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§4 

Procedura wypłaty środków 

1. Wysokość stypendium wynosi 800,00 zł brutto i przyznawane jest na okres 20 miesięcy dla 

jednego Uczestnika Projektu. 

2. Listę wypłat stypendium sporządza Kwestura na podstawie przedłożonych protokołów, o których 

mowa w § 3 ust. 6. 

3. Wypłata stypendium następuje przelewem bankowym na indywidualne konto studenta 

w terminie określonym w ust. 1. Uczelnia zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat 

stypendium, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym Projektu. W takim 

przypadku wypłata stypendium zostanie niezwłocznie zrealizowana w momencie otrzymania 

środków finansowych od Instytucji Zarządzającej właściwej dla realizacji projektu. 

4. Uczestnik Projektu powinien najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu 

stypendium złożyć oświadczenie o numerze rachunku bankowego - stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego Programu stypendialnego. 

5. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zaksięgowania wypłaty stypendium powstałego 

w wyniku podania błędnego numeru rachunku bankowego Stypendysty. 

6. Stypendia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

7. Stypendium motywacyjne nie przysługuje z chwilą skreślenia z listy studentów, zawieszenia 

w prawach studenta na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania zgody na urlop 

długoterminowy od zajęć lub z chwilą ukończenia studiów przed terminem określonym w planie 

studiów. 

8. Decyzja o przyznaniu stypendium motywacyjnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca 

w przypadkach określonych w §7. 

9. W przypadkach, określonych w ust. 7 Komisja przyznaje stypendium motywacyjne pierwszej 

osobie z listy rezerwowej, o której mowa w §3 ust. 7. Stypendium przysługuje tylko za miesiące, 

za które nie zostało wypłacone poprzedniej osobie. 
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§5 

Obowiązki Stypendysty 

1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do: 

a) uczestnictwa w Programie Rozwoju Absolwenta zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

b) uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin we wszystkich formach wsparcia, na które 

został/a zakwalifikowany/a, 

c) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na liście obecności, 

d) przestrzegania zasad i warunków określonych w niniejszym Programie stypendialnym, 

e) podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych niezbędnych do 

zamieszczenia w systemie SL2014, 

f) informowania koordynatora projektu o wszelkich zmianach danych osobowych, nie 

później niż w terminie 5 dni od ich zaistnienia, 

g) przedkładania wszelkich dokumentów wymaganych w trakcie i po zakończeniu realizacji 

projektu. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Program stypendialny obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.  

2. Beneficjent ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  

3. Modyfikacje w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w Projekcie oraz na 

skutek zmian w przepisach.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają:  

 Decyzja Koordynatora Projektu 

 Wniosek o dofinansowanie Projektu  

 Kodeks cywilny  

5. Niniejszy Program stypendialny wchodzi w życie z dniem 1.06.2019 r.. 

6. Aktualna treść Programu Stypendialnego dostępna jest w dziekanacie oraz na stronie 

internetowej www.cm.edu.pl 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – oświadczenie o numerze rachunku bankowego 

 

http://www.cm.edu.pl/
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Załącznik nr 1 do Programu Stypendialnego 

 

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego 

 

W związku z decyzją nr ………………………… o przyznaniu stypendium motywacyjnego na podstawie 

decyzji nr  ……………………….. proszę o jego przekazywanie na poniższy rachunek bankowy: 

 

                          

 

 

…..………………………………………   ……………………………………………  

        MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                     PODPIS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


