Regulamin Programu Stypendialnego „Pasjonaci Edukacji”
realizowanego przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju

Organizatorem Programu Stypendialnego „Pasjonaci Edukacji” jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju z
siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00 – 025 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000718920, NIP: 7010802035, REGON: 369483596 (dalej: „Organizator”, „Fundacja”).

§1
Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a)

Bazie Zgłoszeń – rozumie się przez to zbiór danych, którego administratorem jest Fundacja, w którym
zgromadzone są wszystkie Zgłoszenia wraz z załącznikami w postaci zaświadczeń, złożone przez
Uczestników Programu Stypendialnego, za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego
na stronie www.fundacjapfr.pl;

b)

CDT – rozumie się przez to Centralny Dom Technologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025
Warszawa;

c)

Stypendyście– rozumie się przez to osobę, która została wyłoniona w procesie rekrutacyjnym i otrzyma
pomoc finansową w ramach Programu Stypendialnego, realizowanego przez Fundację;

d)

Formularzu Zgłoszeniowym – rozumie się przez to formularz zgłoszeniowy do Programu Stypendialnego
dostępny na stronie internetowej Fundacji;

e)

Fundacji, Organizatorze – rozumie się przez to Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w
Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00 – 025 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000718920, NIP: 7010802035, REGON: 369483596;
f)

GK PFR - rozumie się przez to spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PFR, tj.: PFR S.A., PFR
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., PFR Ventures Sp. z o.o., PFR Portal PPK Sp. z o.o. oraz PFR
Nieruchomości S.A.;

g)

Komisji Rekrutacyjnej– rozumie się przez to gremium utworzone w celu dokonania oceny nadesłanych do
Programu Zgłoszeń. Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana przez Organizatora Programu
Stypendialnego i składać się będzie z minimum 3 osób.

h)

Programie Stypendialnym, Programie- rozumie się przez to program stypendialny pn. „Pasjonaci
Edukacji” organizowany przez Fundację, stanowiący formę finansowej pomocy dla studentów z terenu
całej Polski, którzy planują związać swoją karierę z zawodem nauczyciela i znajdują się w trudnej sytuacji
materialnej.

i)

Polskim Funduszu Rozwoju, PFR – rozumie się przez to Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458;

j)

Stypendium- rozumie się przez to środki finansowe przyznane Finaliście w ramach Programu
Stypendialnego

k)

Uczestniku – rozumie się przez to osobę, która za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego wyraziła
wolę udziału w Programie Stypendialnym;

l)

Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Programu Stypendialnego, organizowanego przez
Fundację;

m) Zarządzie Fundacji – rozumie się przez to organ zarządzający Fundacji;
n)

Zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie chęci udziału w Programie Stypendialnym złożone przez
Uczestnika za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.

§2
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Programu Stypendialnego jest Fundacja.

2.

Program Stypendialny realizowany jest w całości ze środków własnych Fundacji.

3.

Program Stypendialny realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Udział w Programie Stypendialnym jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny.

5.

Program Stypendialny kierowany jest do studentów III roku studiów dziennych (stacjonarnych) uczelni
publicznych studiujących na kierunkach pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika nauczycielska, edukacja
artystyczna i medialna, edukacja medialna i technologie informacyjne, pedagogika specjalna spec.
oligofrenopedagogika, filologia polska, filologie obce, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia,
historia, historia sztuki, informatyka.

6.

Udział w Programie Stypendialnym mogą wziąć osoby, które:
a. posiadają status studenta III roku studiów dziennych (stacjonarnych) I stopnia uczelni publicznych:
pedagogika wczesnoszkolna, nauczycielska, edukacja artystyczna i medialna, edukacja medialna i
technologie informacyjne, pedagogika specjalna spec. oligofrenopedagogika, filologia polska, filologie
obce, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka;
b. planują związać swoją karierę z zawodem nauczyciela;
c. uzyskały średnią ocen wyników w nauce w roku akademickim 2019/2020 nie niższą niż 4.50;
d. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej: średnio miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie
nie przekroczył 1200 zł netto w roku podatkowym 2020.

7.

Przed wysłaniem Zgłoszenia, należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

8.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Programu.

9.

Zgłoszenia do Programu można składać do terminu wskazanego przez Organizatora.

10. Program Stypendialny trwa

od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r. Okres ten nie obejmuje złożenia

sprawozdania z realizacji Stypendium.
11. Złożenie Zgłoszenia do Programu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§3
Cel Programu Stypendialnego
1. Celem Programu jest wspieranie przyszłej kadry nauczycielskiej w doskonaleniu warsztatu pedagoga
poprzez szerzenie edukacji technologicznej, poznawanie innowacyjnych rozwiązań i zachęcanie do ich
efektywnego wykorzystania w szkolnictwie.
2. Program wspiera najzdolniejszych studentów, studiujących na wskazanych w Regulaminie kierunkach,
wiążących swoją przyszłość zawodową z zawodem nauczyciela i znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.
3. Realizacja celu Programu nastąpi poprzez przyznanie stypendium finansowego dla 50 Stypendystów.

4. Projekt „Pasjonaci Edukacji” jest zgodny z celami statutowymi Fundacji i ideami przyświecającymi
działalności GK PFR.

§4
Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do Programu można składać za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na
stronie internetowej Fundacji (www.fundacjapfr.pl/pasjonaciedukacji.
2. Dla ważności Zgłoszenia niezbędna jest akceptacja oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym.
Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód zawartych w Formularzu
Zgłoszeniowym, jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Programie.
3. Zgłoszenia należy składać osobiście i we własnym imieniu. Zgłoszenia złożone w imieniu osób trzecich nie
będą rozpatrywane.
4. Do Zgłoszenia należy załączyć w formie elektronicznej:
a. kopię zaświadczenia z uczelni o posiadaniu statusu studenta III roku wskazanych w Regulaminie
projektu kierunków;
b. kopię zaświadczenia z uczelni o uzyskaniu średniej z ocen egzaminacyjnych w roku akademickim
2019/2020 nie niższej niż 4.50;
c. kopię oświadczenia o dochodach na 1. osobę w rodzinie w roku rozliczeniowym 2020. (stanowiącego
Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stypendialnego).
5. Na żądanie Organizatora Uczestnik będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o dochodach w formie
papierowej w terminie wskazanym przez Organizatora.
6. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści, których autorem nie jest Uczestnik, informacji reklamowych, a także
treści niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, obelżywych bądź w jakikolwiek
sposób godzących w prawnie chronione dobra innych osób.

§5
Wyłonienie Stypendystów
1. Oceny nadesłanych Zgłoszeń dokona Komisja Rekrutacyjna zgodnie z przyjętym systemem punktów
stanowiącym załącznik Nr 2 do Regulaminu.
2. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z wymienionymi poniżej kryteriami:

a) Kryterium dochodowe;
b) Kryterium ocen;
c) Kierunek studiów;
d) Podejmowanie dodatkowych działań: działania i zaangażowanie społeczne, wybitne osiągnięcia
naukowe i udział w wolontariacie;
e) Kolejność zgłoszeń,

3. Fundacja zastrzega sobie prawo wyeliminowania na każdym etapie z Programu Uczestnika, co do którego
stwierdzono podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie praw osób trzecich, w szczególności
praw autorskich, naruszenie lub próbę obejścia postanowień niniejszego Regulaminu.
4. O wynikach Programu Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
5. Komisja Rekrutacyjna w formie uchwały rozstrzygnie o Stypendystach i przyznaniu Stypendiów w
Programie.
6. Rozstrzygnięcie Komisji Rekrutacyjnej o przyznaniu stypendium jest ostateczne i nie przysługuje od niego
odwołanie.
7. Warunkiem przyznania Stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej. Brak podpisanej umowy
skutkuje skreśleniem z listy Stypendystów.

§6
Stypendia
1. 50 Stypendystów wybranych przez Komisję Rekrutacyjną, otrzyma stypendia w formie pieniężnej,
przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.
2. Stypendium przyznawane jest na okres 1.03.2021 do 30.06.2021 i wypłacane w 1 transzy.
3. Kwota Stypendium przyznana na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, w wysokości 3800 zł (słownie:trzy
tysiące osiemset złotych) netto, zostanie wypłacana do dnia 30 kwietnia 2021 r.
4. Stypendysta zobowiązany jest do:
a. Przeznaczenia Stypendium na pokrycie kosztów związanych z opłatą za udział w kursach i
szkoleniach rozwijających jego umiejętności pedagogiczne, rozwijające kompetencje miękkie i
twarde bezpośrednio związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela lub kosztów związanych z
zakupem materiałów edukacyjnych. Do 20 % całkowitej kwoty przyznanego stypendium może

zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z najmem/ utrzymaniem mieszkania/
akademika/ zakwaterowania lub kosztów podróży na uczelnię.
b. Do udziału przynajmniej w jednym warsztacie/ szkoleniu organizowanym przez Fundację w CDT i
do udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Fundację dla Uczestników
Programu tj: w warsztatach dotyczących metodologii STEAM i w warsztatach z edukacji
technologicznej.
c. Sporządzenia

i

przedłożenia

Fundacji

w

formie

elektronicznej

na

adres

mailowy:pasjonaci@fundacja.pfr.pl do 30 września 2021 sprawozdania z przebiegu nauki w
semestrze akademickim, w którym korzystał z pomocy stypendialnej Fundacji, obejmującego
informację o uzyskanej średniej ocen, w miarę możliwości informację o średniej ocen uzyskanej
przez wszystkich studentów tego kierunku i semestru, zaliczeniu lub braku zaliczenia roku oraz
dodatkowych sukcesach i osiągnięciach, zgodnie z wzorem sprawozdania, stanowiącym załącznik
nr. 1 do umowy stypendialnej, a także o wykorzystaniu środków przyznanych w ramach
Stypendium – przedłożenia rachunków, faktur potwierdzających wykorzystanie Stypendium.
d. Wspierania działań Fundacji oraz niepodejmowania działań godzących w cele statutowe i wartości
reprezentowane przez Fundację .
e. Niezwłocznego informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ na
przyznawanie Stypendium oraz o przypadkach przerwania studiów, rozumianego jako skreślenie z
listy studentów lub skorzystanie z urlopu dziekańskiego.
5. Stypendium może być cofnięte decyzją Zarządu Fundacji w trakcie roku akademickiego i w każdym czasie,
w szczególności w przypadku:
a. niewywiązania się Stypendysty z obowiązków określonych w punkcie 4 oraz w umowie stypendialnej;
b. przerwania studiów;
c. wyjścia na jaw okoliczności wskazujących, że przyznanie Stypendium nastąpiło wskutek przedstawiania
fałszywych informacji i/lub dokumentów;
d. uzyskiwania dochodu netto w roku rozliczeniowym 2020 w wysokości przekraczającej średnio kwotę
1200 zł na osobę miesięcznie;
e. zaistnienia innych szczególnie ważnych okoliczności.

6.

Organizator ma prawo żądać zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych, a w przypadku
nieuregulowania należności, do wystąpienia na drogę sądową, w sytuacji gdy:

a. Stypendysta zatai okoliczności określone w punkcie 5,
b.

Stypendium zostało przyznane wskutek przedstawiania fałszywych informacji i/lub dokumentów;

7. Stypendysta może w każdym czasie złożyć deklarację o zrzeczeniu się Stypendium.
8. Organizator Regulaminu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk wszystkich
Stypendystów Programu na stronie internetowej Fundacji i CDT lub w innym miejscu wskazanym przez
Fundację.

§7
Przetwarzanie danych osobowych
1. Fundacja informuje, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Fundacja Polskiego Funduszu
Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00 – 025 Warszawa, wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000718920, NIP: 7010802035, REGON: 369483596;
b) dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, adres
zamieszkania, kierunek studiów, specjalizacja, rok studiów, numer legitymacji studenckiej, uzyskana
średnia w nauce w roku akademickim 2019/2020, średnia w nauce w roku akademickim 2020/2021,
średniomiesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie, informacja o dodatkowych działaniach na
studiach,osiągnięciach na studiach, informacja o udziale w wolontariacie w, w celu przeprowadzenia
Programu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO. Dane osobowe Uczestników mogą być również
przetwarzane w celu informowania w mediach i publikacjach o działalności Fundacji, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO;
c) w przypadku ewentualnych sporów, dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane w
celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Fundacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co
stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona
praw Fundacji;

d) odbiorcą danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy
Fundacji, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz GK PFR;
e) dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym;
f) dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia Programu będą przechowywane przez okres 6
lat od jego zakończenia;
g) dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą
przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego;
h) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich kopii oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
i) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Fundację danych osobowych dotyczących Uczestników
narusza przepisy RODO;
j) podanie danych osobowych jest dobrowolne;
k) wobec Uczestnika nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka),
w tym dane Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu;
l) przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Fundację w związku
z Programem na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu podany przy Rejestracji.

§9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fundacjapfr.pl.
2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Program może zostać przerwany lub odwołany w każdym
momencie, bez podania przyczyny. Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku
do Fundacji w związku z przerwaniem lub odwołaniem Programu.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie internetowej
Fundacji.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym
Kodeksu Cywilnego.
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Programu, rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Fundacji.
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji.

