
OPINIA 

Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 11 marca 2020 r.  

 

 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów  

za najwyższe wyniki w nauce studentom Wydziału Informatyki i Nauk o 

Żywności na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka Państwowej 

Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

 

 

Po rozpatrzeniu wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Regulaminu 

przyznawania stypendiów za najwyższe wyniki w nauce studentom Wydziału Informatyki  

i Nauk o Żywności na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka Państwowej Wyższej 

Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Rada uchwala, co następuje: 

 

Rada negatywnie opiniuje Regulamin przyznawania stypendiów za najwyższe wyniki w nauce 

studentom Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki 

i Przedsiębiorczości  w Łomży, którego zasady przedłożyła SONAROL Spółka Jawna Najda z 

siedzibą w Jedwabnem.  

 

UZASADNIENIE 

 

1. Analiza przepisów regulaminu wskazuje, że relacja Fundatora (Sonarol Spółka jawna Najda 

z siedzibą w Jedwabnem) i stypendysty (studenta PWSIiP w Łomży) związana jest  

z wzajemnymi świadczeniami, których istotę oddaje tzw. stypendium fundowane. Chodzi o to, 

że Fundator finansuje stypendia studentom, którzy zobowiązują się do odbycia praktyki w Jego 

przedsiębiorstwie a ponadto podjęcia pracy „po ukończeniu studiów (zdaniu egzaminu 

dyplomowego)” na podstawie umowy o pracę. I to pod rygorem „całkowitego zwrotu kosztów 

uzyskanego stypendium na rzecz Fundatora”. 

2. W opinii Rady przepisy Regulaminu stanowią naruszenie istoty stypendium naukowego. Po 

pierwsze, ze względu na charakterystykę relacji przedstawioną w pkt.1 (powyżej) a po drugie, 

ze względu na formę prawną jaka jest podpisanie umowy przez studenta z pierwszych miejsc 

list rankingowych z Fundatorem. 

3. Ani wartość środków na stypendia ogółem ani wysokość pojedynczego stypendium nie są 

określone w Regulaminie lub we wzorze Umowy stypendialnej stanowiącej załącznik nr 1. Nie 

określono także okresu pobierania/wypłacania stypendiów, poza tym że jest wypłacane 

miesięcznie. 

4. Nie wiadomo czy liczba 6 stypendiów określona w pkt. 3 Regulaminu dotyczy łącznej liczby 

stypendiów czy liczby stypendiów w danym roku. 

5. W porównaniu do ukształtowanej praktyki kontrowersyjne jest rozwiązanie polegające na 

powierzeniu PWSIiP czynności administracyjnych związanych z przygotowaniem list 

rankingowych przez Wydziałową Komisję ds. przyznawania stypendium pod kierunkiem 

dziekana, z udziałem studenta Wydziału nie spełniającego „kryterium do otrzymywania 

przedmiotowego stypendium” i podejmowaniu decyzji o przyznaniu „stypendium za najwyższe 

wyniki w nauce”, natomiast umowę o stypendium studenci zawierają z Fundatorem. 



6. Niektóre postanowienia zamieszczone w załączniku stanowiącym Umowę stypendialną nie 

znajdują odzwierciedlenia w przepisach regulaminu (np. §2, §3, §4, §5 i §6 wzorca umowy). 

7. Zobowiązanie stypendysty do zatrudnienia u Fundatora ma charakter blankietowy (nie 

określa warunków pracy i płacy) co nosi znamiona klauzuli abuzywnej.  

8. W stosowanej praktyce środki przeznaczone na stypendia były ewidencjonowane na 

odpowiednim koncie księgowym podmiotu przyznającego stypendium i były postawione do 

jego dyspozycji na określonych w Regulaminie warunkach. 

 

                                                                                                                         

 

                                                                         

 

 

 

 

 


