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REGULAMIN 

Funduszu Stypendialnego Oddziału Łódzkiego SEP 

im. Lecha Grzelaka 
 

§ 1. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Fundusz Stypendialny im. Lecha Grzelaka, zwany dalej Funduszem, powstał z woli darczyńcy – Pani Haliny 

Grzelak. Gromadzi on środki finansowe przeznaczone na stypendia dla studentów wydziałów 

elektrotechnicznych, elektrycznych, energetycznych i informatycznych uczelni wyższych z województwa 

łódzkiego.  

2. Funduszem zarządza Zarząd Funduszu, powoływany przez Oddział Łódzki SEP na kadencję. 

3. Zarząd Funduszu działa na podstawie statutu SEP i niniejszego regulaminu. 

§ 2. 

 

Cele funduszu 

1. Wyróżnienie i wspomaganie finansowe najlepszych studentów uczelni technicznych z województwa 

łódzkiego  na kierunkach z szeroko rozumianej elektryki. 

2. Popularyzacja sylwetki Kol. Lecha Grzelaka – byłego prezesa Oddziału i wieloletniego działacza SEP                     

oraz działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

§ 3. 

 

Zasady organizacyjne działalności Zarządu Funduszu 

1. W skład Zarządu Funduszu wchodzą: darczyńcy – na dzień zatwierdzenia Regulaminu Pani Halina Grzelak 

(lub wskazanego przez darczyńcę – pełnomocnika), dyrektor Biura Oddziału Łódzkiego SEP, przedstawiciel 

Koła SEP Pracowników Politechniki Łódzkiej, przedstawiciel Studenckiego Koła SEP im. prof. Michała 

Jabłońskiego, przewodniczący oddziałowej Komisji ds. Młodzieży i Studentów. 

2. Zarząd Oddziału powołuje skład Zarządu Funduszu na daną kadencję.   

3. Do podstawowych zadań Zarządu Funduszu należy gromadzenie środków finansowych, przygotowanie  

i zatwierdzenie imiennych nominacji stypendialnych z propozycją ich wysokości. 

4. Zarząd Funduszu podejmuje decyzje w zakresie liczby i wysokości przyznanych stypendiów. 

5. Zebrania Zarządu Funduszu są protokołowane, a protokoły podpisuje przewodniczący i sekretarz, wybrany 

ze składu Zarządu Funduszu. 

 

§ 4. 

 

Środki finansowe Funduszu 

1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia i nagrody pochodzą z darowizny pani Haliny Grzelak                        

i innych fundatorów. 

2. Środki finansowe gromadzone będą na koncie Oddziału Łódzkiego SEP. 
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3. Dokumentację finansową w zakresie gromadzenia funduszy finansowych i wypłacania przyznanych 

stypendiów i nagród prowadzi Biuro Oddziału Łódzkiego SEP. 

 

§ 5.  

Zasady przyznawania stypendiów 

1. Stypendia są przyznawane studentom od drugiego roku studiów technicznych szkół wyższych                                        

ze szczególnym uwzględnieniem środowiska łódzkiego o kierunkach szeroko rozumianej elektryki                               

i informatyki. 

2. Osoby ubiegające się o stypendium powinny wyróżniać się działalnością społeczną, zwłaszcza w SEP oraz 

wynikami w nauce. 

3. Zainteresowani składają wnioski do Biura Oddziału Łódzkiego SEP, załączając do nich pełną dokumentację, 

składającą się z: 

a) ankiety osobowej, według załącznika nr 1, 

b) informacji o dorobku naukowym i pracy społecznej - według kryteriów załącznika nr 2, 

c) rekomendacji Koła Studenckiego SEP. 

4. Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów o których mowa w pkt. 3 należy złożyć w terminie 

do 10 listopada.  

5. Po analizie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym Zarząd Funduszu           

do 30 listopada danego roku kalendarzowego nominuje osoby do stypendiów i przekazuje protokół            

do Biura Oddziału Łódzkiego SEP. 

6. Stypendia są przyznawane na dany rok akademicki od października i wypłacane w dwóch ratach w ciągu 

roku.  

7. Informacje dotyczące przyznanych stypendiów są publikowane na stronie internetowej Oddziału 

Łódzkiego SEP (www.seplodz.pl) oraz w Biuletynie Techniczno – Informacyjnym Oddziału Łódzkiego SEP.  

§ 6. 

Zasady realizacji przyznanych stypendiów 

1. Wręczenie dyplomów odbywać się będzie na spotkaniu świątecznym Oddziału Łódzkiego SEP lub podczas 

innych uroczystych imprez organizowanych przez Oddział Łódzki SEP. Decyzje w tej sprawie podejmować 

będzie corocznie Zarząd Funduszu. 

2. Stypendysta otrzymuje dyplom z podpisem prezesa OŁ SEP i przewodniczącego Zarządu Funduszu. 

3. Stypendia są wypłacane przelewem przez Biuro Oddziału Łódzkiego SEP.  

4. Zarząd Funduszu zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty przyznanego stypendium w przypadku utraty 

przez stypendystę statusu studenta.  

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone na wniosek Zarządu Funduszu lub z inicjatywy 

Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP. 

2. Dokumentację Zarządu Funduszu oraz obsługę administracyjną zapewnia Biuro Oddziału Łódzkiego SEP. 

3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Łódzkiego SEP w dniu 06.09.2022 r. uchwałą                  

nr 5/Z/2022-2026. 

http://www.seplodz.pl/

