
STYPENDIUM IM. PROFESORA ANDRZEJA RUTKOWSKIEGO 

 

Regulamin Funduszu dofinansowania krótkoterminowych staży szkoleniowych im. Profesora Andrzeja 
Rutkowskiego 

ZASADY OGÓLNE 

1. Zarząd Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA) funduje 
dofinansowanie na odbycie krótkoterminowych staży szkoleniowych dla młodych osób związanych  
z branżą drobiarską. 
 
2. Komisję przyznającą dofinansowania z Funduszu PB WPSA powołuje Zarząd PB WPSA. 
 
3. W skład Komisji wchodzi jeden członek Zarządu PB WPSA, pełniący funkcję Przewodniczącego 
Komisji oraz po jednym przedstawicielu nauki i praktyki drobiarskiej (wybranych przez Zarząd PB 
WPSA), przy czym członkowie muszą należeć do PB WPSA od co najmniej 6 miesięcy (decyduje data 
przyjęcia do stowarzyszenia). 

4. Dofinasowanie może dotyczyć wyłącznie zwrotu kosztów podróży publicznymi środkami transportu 
i zakwaterowania do kwoty zgodnej z aktualnymi przepisami regulującymi delegowanie pracowników 
w Jednostkach Naukowych RP. 

5. Kwotę przeznaczoną na dofinansowanie corocznie określa Zarząd PB WPSA i poddaje opinii Walnego 
Zgromadzenia. 

6. Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może być przyznana uczestnikowi, wynosi 3000 PLN  
dla stażu krajowego oraz 6000 PLN dla stażu zagranicznego (na okres do 31.03.2023). 

7. Komisja rozpatruje wnioski w 2 terminach: do 15 marca (wnioski na staż odbywający się w okresie 
od 1 kwietnia do 30 września) oraz do 15 września (wnioski na staż odbywający  
się od 1 października do 31 marca). 

7. Komisja rozpatruje wnioski o dofinansowanie zgodnie z następującymi zasadami: 

- beneficjentami dofinansowań mogą być osoby do 35. roku życia, zatrudnieni w jednostkach 
naukowych lub praktyce drobiarskiej, 

- posiadają w dotychczasowej pracy zawodowej i/lub naukowej znaczące osiągnięcia wskazujące  
na celowość przyznania dofinansowania, 

- kandydat jest zobligowany do pisemnego uzasadnienia celu i korzyści wynikających z wyjazdu. 

8. Dofinansowania nie można łączyć z innymi, przyznanymi dla osoby ubiegającej  
się, stypendiami/dofinansowaniami z Programów Stypendialnych WPSA. 

9. Dofinansowanie przyznawane jest jednorazowo. 

10. Beneficjent zobligowany jest do przedłożenia sprawozdania o charakterze popularno-naukowym  
z odbytego stażu na najbliższym, po odbyciu stażu, Walnym Zgromadzeniu Członków PB WPSA,  



a w przypadku niemożliwości uczestniczenia w niniejszym Zgromadzeniu, beneficjent zobligowany jest 
do przesłania sprawozdania z odbytego stażu drogą elektroniczną, na adres Sekretarza PB WPSA. 

11. W przypadku aplikacji więcej niż dwóch uczestników na ten sam staż/szkolenie odbywający  
się w tym samym terminie, Komisja tworzy listę rankingową. Dofinansowanie może otrzymać 
maksymalnie dwóch uczestników. 

12. W przypadku nieodbycia stażu przez uczestnika z uzasadnionych przyczyn losowych, a poniesieniu 
przez niego udokumentowanych kosztów (np. zakupu biletów, kosztów rozpatrzenia podania o wizę 
itp.), PB WPSA refunduje uczestnikowi poniesione koszty po zaakceptowaniu przez Komisję 
przedstawionych przez uczestnika stosownych wyjaśnień.   


