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ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
25-314 Kielce 

e-mail: staszic@tu.kielce.pl; 
www.fundacja.tu.kielce.pl 

Fundacja im. Stanisława Staszica, jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  pod 

numerem Numer KRS: 0000030022; NIP: 657-21-27-064; REGON: 290923518 

 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW W PROGRAMIE STYPENDIALNYM  

Fundacji im. Stanisława Staszica w Kielcach 

dalej jako „Regulamin” 

 

§ 1 

Definicje 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. Organizator – Fundacja im. Stanisława Staszica, jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  pod numerem Numer KRS: 0000030022; NIP: 657-21-27-064; REGON: 

2909235182.  

2. Program – niniejszym PROGRAM STYPENDIALNY realizowany przez Organizatora; 

3. Rekrutacja – rekrutacja prowadzona na zasadach określonych w Regulaminie; 

4. Stypendia – stypendia przyznawane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 

5. Kandydat – osoba spełniająca warunki przewidziane w § 3 ust. 1 Regulaminu ubiegająca się o przyjęcie do 

Programu; 

6. Stypendysta – student, który uzyskał stypendium,; 

7. Formularz – formularz stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu i dostępny na stronie internetowej: 

www.fundacja.tu.kielce.pl; 

8. Wniosek – prawidłowo wypełniony Formularz wraz z dokumentami wskazanymi w § 7 ust. 2 Regulaminu; 

9. Komisja Stypendialna – Zarząd Fundacji. 

§ 2 

Informacje o Programie 

1. Regulamin określa zasady dotyczące warunków i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów w Programie 

Stypendialnym Fundacji im. Stanisława Staszica. 

2. Fundatorem Programu  jest Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia do Programu, na każdym etapie jego trwania, innych Partnerów, 

co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator wraz z Partnerami przewidują przyznanie nie więcej niż po jednym stypendium na Wydział PŚk.  

5. Za prowadzenie i realizację Programu odpowiada Organizator. 

6. Komisję Stypendialną stanowi Zarząd Fundacji, który dokona oceny dokumenty kandydatów, dokona wyboru 

Stypendystów i przyzna  stypendia.  
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7. Komisja Stypendialna jest odpowiedzialna za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie Rekrutacji oraz 

opracowanie treści ogłoszenia, o którym mowa w ust. 8 poniżej. 

8. Rekrutacja będzie przeprowadzona po zamieszczeniu na stronie internetowej Organizatora: 

http://www.fundacja.tu.kielce.pl/ ogłoszenia o rozpoczęciu i zasadach przeprowadzenia Rekrutacji na rok 

akademicki. Ogłoszenie będzie zawierało zaproszenie do uczestnictwa w Rekrutacji, link do niniejszego 

Regulaminu, wzór Formularza oraz harmonogram Rekrutacji tj.: 

a) datę rozpoczęcia Rekrutacji;    

b) datę do jakiej Kandydaci powinni złożyć Wniosek;    

d) datę ogłoszenia wyników.   

§ 3 

Tryb i zasady przyznawania Stypendiów 

1. O Stypendia mogą się ubiegać Kandydaci spełniający łącznie następujące warunki: 

a) jest studentem Politechniki Świętokrzyskiej; 

b) jest studentem studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach Politechniki Świętokrzyskiej; 

c) dostarczą w terminie wskazanym przez Organizatora wymagane dokumenty; 

d) przejdą pozytywnie proces rekrutacji Programu. 

§ 4 

Zasady przeprowadzenia Rekrutacji 

1. Stypendystów wybierze Komisja Stypendialna. 

2. Rekrutacja składa się z 2 (dwóch) etapów: 

a) I etap: analiza Wniosku Kandydata; 

b) II etap: wybór Kandydatów. 

3. W I etapie Komisja Stypendialna bierze pod uwagę: 

a) zgodność Wniosku z Regulaminem; 

b) osiągnięcia naukowe; 

4. W II etapie Komisja Stypendialna: 

a) sporządza rankingi dla poszczególnych Wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej spośród wniosków, 

które przeszły przez I etap rekrutacji; 

b) Komisja Stypendialna wybiera jednego Laureata z poszczególnych Wydziałów PŚk. 

§ 5 

Zobowiązania Stypendysty 

Stypendyści: 

a) zobowiązują się do godnego reprezentowania Organizatora oraz Partnerów; 

b) uczestniczenia w działaniach promocyjnych Organizatora; 
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§ 6 

Sposób finansowania 

1. Stypendium wypłacone będzie na mocy Umowy Stypendialnej. 

2. Stypendium wypłacone zostanie w 3 (trzech) równych ratach na numer rachunku bankowego Stypendysty 

podany we Wniosku.  

3. Wysokość Stypendium dla jednego Stypendysty wynosi 3 000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych netto),  

4. Stypendium zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników dla poszczególnych Wydziałów 

PŚk i wybraniu stypendystów przez organizatora. 

§ 7 

Przebieg Rekrutacji do Programu 

1. Wnioski o Stypendia na dany rok akademicki, Kandydaci składają w terminie określonym w ogłoszeniu  

o rozpoczęciu rekrutacji do Programu Stypendialnego Fundacji. 

2. Do prawidłowo wypełnionego Formularza należy dołączyć: 

a) Zaświadczenie wydane przez Dziekanat potwierdzające uzyskaną średnią ocen z I semestru studiów  

II stopnia studiów stacjonarnych; 

b) Kserokopię dyplomu za I stopień studiów stacjonarnych (dyplomu inżynierskiego) 

c) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Wniosek należy złożyć elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie: https://fundacja.tu.kielce.pl   

Wydrukowany Wniosek (wraz z załącznikami) należy przesłać na adres Organizatora:  

Fundacja im. Stanisława Staszica, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce  

z dopiskiem: „STYPENDIUM” w terminie określonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu rekrutacji do Programu 

Stypendialnego Fundacji. Osobiście, komplet dokumentów można złożyć w pokoju 2.10, budynek C. 

4. Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość i rzetelność danych podanych we 

Wniosku. 

5. Wnioski o przyznanie Stypendium złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla 

pocztowego. 

6. Rozpatrywane będą tylko Wnioski kompletne z załączonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

7. Potwierdzeniem prawidłowo złożonego Wniosku jest uzyskanie numeru porządkowego. Numery będą wysyłane 

na adres mailowy Kandydata. 

8. Wnioski nadesłane nie będą zwracane. Dane osobowe Kandydatów, którym Stypendium nie zostało przyznane, 

zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procedury Rekrutacyjnej. 

9. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie będą pisemnie uzasadniane. Od decyzji Komisji 

Stypendialnej nie przysługuje procedura odwoławcza. 

§ 8 

Decyzje 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie w terminie określonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu rekrutacji do 

Programu Stypendialnego Fundacji. 
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2. Decyzje o przyznaniu Stypendiów, zawierające imię i nazwisko Stypendysty oraz Wydział Politechniki 

Świętokrzyskiej Kandydata zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.fundacja.tu.kielce.pl 

i mogą być opublikowane w mediach. 

3. Stypendyści zostaną poinformowani o przyznaniu Stypendiów drogą korespondencji elektronicznej (e-mail) 

i/lub telefonicznie. 

§ 9 

Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

(dalej: RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Organizator - Fundacja im. Stanisława Staszica  

w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce (dalej „Fundacja“). Kontakt z Fundacją możliwy 

jest pod powyższym adresem pocztowym lub pod adresem e-mail: staszic@tu.kielce.pl 

2. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są w celach: 

• realizacji zobowiązań opisanych w Regulaminie; 

• obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Fundację danych osobowych Kandydata w celach wskazanych  

w ust. 1 powyżej jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz 

prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia 

i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

4. Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane przez Fundację Partnerom oraz podmiotom z nim 

współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom 

świadczącym usługi kadrowe, płacowe, archiwizacyjne, rachunkowe, podatkowe. 

5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Programu zgodnie  

z Regulaminem, rozliczenia Programu, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających  

z Regulaminu. 

6. Kandydatowi przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do podanych danych osobowych, ich 

sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do 

przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do odwołania wyrażonej uprzednio zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

7. Podanie przez Kandydata danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji celów, o których mowa  

w ust. 1 powyżej. Odmowa podania przez Kandydata danych osobowych uniemożliwi realizację Programu na 

rzecz Kandydata. 

8. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. 
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§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator może wstrzymać wypłatę Stypendium w następujących przypadkach: 

a) Stypendysta przedstawił niezgodne z prawdą dokumenty lub oświadczenia, na podstawie których przyznano 

Stypendium, zwłaszcza te o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu powyżej; 

b) Stypendysta zaprzestał kontynuowania nauki; 

c) Stypendysta naruszył swoje obowiązki, o których mowa w § 5 Regulaminu. 

2. W razie zaprzestania nauki Stypendysta zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Organizatora  

o zaistniałym fakcie. 

3. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości Organizator ma prawo wymagać od Stypendysty 

przedstawienia potwierdzenia, że Stypendysta kontynuuje naukę. 

4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie lub wykraczających poza jego ramy decyduje Zarząd 

Organizatora - Fundacji im. Stanisława Staszica w Kielcach. 

5. Wszelkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu: 

• Załącznik nr 1. - Formularz zgłoszeniowy w Programie Stypendialnym FiSS 

• Załącznik nr 2. – Kryteria oceny i dokumentowanie osiągnięć 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zamian w Regulaminie na każdym etapie trwania 

Programu. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


