
                                                                                                                                         

REGULAMIN PROGRAMU FINANSOWANIA PRZEZ 
Kancelarię Prawną Inkaso WEC S.A.

MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 
W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI

§ 1

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania przez pracodawców wsparcia w postaci
finansowania kosztów zamieszkania w domu studenckim dla studenta Uniwersytetu Łódzkiego jako
programu partnerskiego Miasta Łodzi oraz Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A.. Celem programu
jest popularyzacja wśród kandydatów na studia tych kierunków, które są szczególnie istotne z punku
widzenia  rozwoju  gospodarczego  Łodzi  i  których  absolwenci  są  szczególnie  poszukiwani  przez
pracodawców.

2. W programie stypendialnym uczestniczą: 
1) Miasto Łódź,
2) Uniwersytet Łódzki
3) Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.

§ 2

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Program –  Program  finansowania  przez  pracodawców  miejsc  w  domach  studenckich  Osiedla
Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego w ramach programu Młodzi w Łodzi.
Student – osoba, która studiuje w systemie dziennym na Uniwersytecie Łódzkim (z wyłączeniem
studentów studiów doktoranckich).
Dofinansowanie  –  pokrycie  przez  Fundatora   kosztów  zakwaterowania  w  domu  studenckim
Uniwersytetu Łódzkiego przez okres 9 miesięcy. 
Fundator – Pracodawca, który zdecyduje się pokryć koszty zakwaterowania przynajmniej jednemu
Studentowi w domu studenckim przez okres 9 miesięcy.
Stypendysta – student, który na podstawie decyzji Komisji uzyskał prawo do Dofinansowania.
Komisja  Stypendialna –  Komisja,  która  podejmuje  kolegialnie  decyzję  o  przyznaniu
Dofinansowania. W skład Komisji wchodzą po jednym przedstawicielu Fundatora oraz Miasta Łodzi.
Dom studencki – Dom Studencki Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego.
Regulamin  zakwaterowań –  Regulamin  porządkowy  Osiedla  Akademickiego  Uniwersytetu
Łódzkiego.
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2. Fundator wskazuje kierunek studiów dla którego chce ufundować dofinansowanie miejsca w domu
studenckim. 

3.  O dofinansowanie miejsca w domu studenckim może się ubiegać student/ studentka  co najmniej
trzeciego roku studiów jednolitych  lub co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia,
lub studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Łódzkiego, który:

-      studiuje  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji na  kierunku Prawo lub  na  Wydziale
Zarządzania  na kierunku:  Marketing  lub  Automatyzacja procesów biznesowych – BPA lub
Digital Communication and Social Media for Management;  

 posiada  miejsce  w  Domu  Studenckim  Osiedla  Akademickiego  Uniwersytetu  Łódzkiego  
w danym roku akademickim przyznane zgodnie z Regulaminem zakwaterowań;

 uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej;
 zaakceptował zasady przyznawania Dofinansowania określone w niniejszym regulaminie.

§ 3

1.  Student  ubiegający  się  o  Dofinansowanie  winien  wypełnić  oraz  wysłać  wniosek elektroniczny
dostępny  na  stronie  internetowej:  www.mlodziwlodzi.pl w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia 
28 października 2022 r. 

2. Do wniosku o Dofinansowanie należy dołączyć skan potwierdzenia przyznania miejsca w domu
studenckim oraz skan zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen.  Wyżej wymienione dokumenty
należy zebrać w folderze udostępnionym na dysku Google, a link do folderu wkleić w odpowiedniej
rubryce wniosku stypendialnego.

3. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Komisja zastrzega sobie sprawo do ewentualnego sprawdzenia danych podanych przez kandydata
we wniosku celem ich weryfikacji.

5.  Komisja  po  dokonaniu  weryfikacji  złożonych  wniosków  tworzy  ranking  wg  średniej  ocen  
za ostatnie dwa semestry studiów.
 
6.  Dofinansowania  będą  przyznane  kandydatom,  którzy  uzyskali  najwyższą  średnia  ocen.  
W  przypadku  jednakowej  średniej  ocen  uzyskanej  przez  więcej  niż  jednego  kandydata,  decyzję
podejmuje przedstawiciel Fundatora.

7.  Komisja  utworzy  listę  rezerwową  kandydatów,  na  wypadek,  gdyby  stypendysta  utracił  
w trakcie trwania roku akademickiego prawo do otrzymywania Dofinansowania.
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8. Od decyzji Komisji w sprawie przyznania Dofinansowania nie przysługuje odwołanie.  

§ 4

1.  Dofinansowanie  będzie  udzielone  poprzez  pokrycie  przez  Fundatora  kosztów zakwaterowania  
w domu studenckim przez okres jednego roku akademickiego (9 miesięcy).

2. Fundator przyzna Dofinansowanie dla dwóch studentów.

3.  Decyzja  o  przyznaniu  Dofinansowania  będzie  podana  do  publicznej  wiadomości  do  dnia  
16 listopada 2022 roku na stronie internetowej www.mlodziwlodzi.pl. 

§ 5

1.  Stypendysta  w  trakcie  otrzymywania  Dofinansowania  zobowiązany  jest  wobec  Fundatora  do
kontaktowania  się  ze  wskazaną  przez  Fundatora  osobą  (na  zasadach  przez  nią  ustalonych)  we
wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszego regulaminu.

2. Stypendysta jest zobowiązany do stawienia się na uroczystym spotkaniu mającym na celu wręczenie
symbolicznych czeków stypendialnych, które odbędzie się w przeciągu 1 miesiąca od daty ogłoszenia
wyników  niniejszego  naboru.  O  terminie  spotkania  Stypendysta  zostanie  powiadomiony  pocztą
elektroniczną.

3. Stypendysta zobowiązany jest na prośbę Fundatora odbyć praktyki, lub płatny staż w wymiarze nie
mniejszym niż 12 tygodni  lub przeprowadzić  projekt  w organizacji  Fundatora oraz reprezentować
firmę Fundatora na uczelni jako Ambasador Fundatora.

4. Fundator może podpisać ze Stypendystą umowę, w której określone zostaną dodatkowe prawa  
i obowiązki stron, z zastrzeżeniem nie naruszania postanowień niniejszego regulaminu. 

5. Realizację Dofinansowania wstrzymuje się w przypadku:
1) utraty statusu studenta przez Stypendystę; 
2) rezygnacji Stypendysty z miejsca w domu studenckim;
3) nie wywiązania się Stypendysty z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4

tego paragrafu.

 
  § 6

1.  Fundator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  regulaminu  w  dowolnym
momencie bez podania przyczyn.
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2.  W  sprawach
nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje
Komisja.
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