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Regulamin przyznawania stypendiów w Programie Stypendialnym „Empiriusz” 

 Fundacji Empiria i Wiedza w roku 2022/2023 

dalej jako „Regulamin” 

 

§1 

Definicje 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. Organizator/Fundacja – Fundacja Empiria i Wiedza z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 
Warszawa, wpisaną 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, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000898274, NIP 7011032071, REGON 388904229 

2. Program – Program Stypendialny „Empiriusz” w roku 2022/2023 realizowany przez 
Organizatora; 

3. Rekrutacja  –  rekrutacja  do  Programu  prowadzona  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie; 
4. Stypendia – stypendia jednoroczne przyznawane na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem Stypendystom; 
5. Kandydat – osoba spełniająca warunki przewidziane w §3 Regulaminu ubiegająca się o przyjęcie 

do Programu; 
6. Stypendysta – Kandydat przyjęty decyzją Komisji Stypendialnej do Programu w roku 2022/2023 

zgodnie z Regulaminem, z którym została zawarta odrębna umowa stypendialna (dalej „Umowa 
Stypendialna”); 

7. Formularz – formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie 
internetowej: empiriaiwiedza.pl 

8. Wniosek – prawidłowo wypełniony Formularz wraz z dokumentami wskazanymi w § 4 ust. 3 
Regulaminu; 

9. Komisja Stypendialna – komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz 
osoby zaproszone przez Organizatora do udziału w Komisji Stypendialnej. Komisja Stypendialna 
wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Stypendialnej, będącego przedstawicielem 
Organizatora, który odpowiada za porządek, organizację obrad Komisji Stypendialnej, a w razie 
równości głosów dysponuje głosem decydującym; 

10. Mentor – osoba z ramienia Fundacji naukowo wpierająca Stypendystę. 
 

§ 2 

Informacje o Programie 

1. Regulamin określa zasady dotyczące m.in.: Rekrutacji Kandydatów zobowiązania Stypendystów 
oraz warunki i tryb przyznawania i wypłacania Stypendiów w Programie. 

2. Fundatorem Programu jest Organizator. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia do Programu, na każdym etapie jego trwania, 
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innych Partnerów, co nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.  
4. Za prowadzenie i realizację Programu odpowiada Organizator. 
5. Komisja Stypendialna  zostanie  powołana   przez   Organizatora najpóźniej do dnia 15 

października 2022 r. w celu przeprowadzenia Rekrutacji oraz przyznania Stypendiów. Skład Komisji 
może ulec zmianie na każdym etapie Programu. 

6. Komisja Stypendialna jest odpowiedzialna za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie 
Rekrutacji. 

7. Rekrutacja będzie przeprowadzona po zamieszczeniu na stronie internetowej Organizatora 
empiriaiwiedza.pl ogłoszenia o rozpoczęciu i zasadach przeprowadzania Rekrutacji na rok 
2022/2023. 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; 
c. datę ogłoszenia wyników; 

8. Wzór Umowy Stypendialnej dostępny jest również na stronie internetowej Programu. 
 

§3 

Kandydaci 

1. O Stypendia mogą się ubiegać Kandydaci spełniający łącznie następujące warunki: 
a. posiadają obywatelstwo polskie; 
b. uczą się w szkole ponadpodstawowej; 
c. mają dobre wyniki w nauce, w tym szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej 

dziedzinie wiedzy z nauk ścisłych; 
d. mają inne udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych zdobyte w roku 

szkolnym 2021/2022. 
2. Kandydat małoletni, może wziąć udział w Rekrutacji za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.  

 

§4 

Przebieg Rekrutacji 

1. Wnioski w Programie Kandydaci składają w terminie do dnia 30 września 2022 roku. Wniosek 
należy złożyć samodzielnie. W przypadku Kandydatów małoletnich do Wniosku należy dołączyć 
zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Programie. 

2. Organizator nie zwraca kosztów udziału w Rekrutacji, w szczególności: noclegów, biletów 
komunikacji, kosztów dojazdów. Kandydat bierze udział w Rekrutacji na swój koszt i ryzyko. 

3. Do Formularza Wnioskodawca dołącza: 
a. list motywacyjny Kandydata w języku polskim. W liście motywacyjnym Kandydat 

powinien podać powody, dla których Stypendium powinno być przyznane właśnie jemu 
oraz opisać dotychczasowe osiągnięcia naukowe Kandydata i plany na przyszłość; 

b. zdjęcie/skan Załącznika nr 3 do Regulaminu - rekomendację pracownika naukowego 
(np. nauczyciela, dyrektora) w postaci pisma rekomendacyjnego. Pismo 
rekomendacyjne jest rodzajem pisma, w którym pracownik naukowy rekomenduje 
Kandydata podkreślając osiągniecia, uzdolnienia oraz motywacje sprawiające, iż 
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Kandydat zasługuje na otrzymanie Stypendium. List rekomendacyjny powinien 
zawierać: datę, imię i nazwisko pracownika naukowego, pełniona funkcję, powody 
rekomendacji, podpis rekomendującego i pieczęć placówki; 

c. zdjęcie/skan Załącznika nr 4 do Regulaminu – Oświadczenia Rodziców/Opiekunów 
Prawnych. 

4. Wniosek (kompletny Formularz oraz dokumenty i oświadczenia) należy złożyć elektronicznie za 
pośrednictwem strony: generator.empiriaiwiedza.pl. Wniosek może być złożony wyłącznie 
elektronicznie, w sposób opisany w Regulaminie. 

5. Kandydat we Wniosku zobowiązany jest podać informacje zgodne z prawdą i rzetelne. Kandydat 
przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych nieprawdziwych może się wiązać z wykluczeniem 
Kandydata z Rekrutacji.  

6. Wnioski złożone po terminie o którym mowa w §4 ust. 1 nie będą brały udziału w Rekrutacji i 
nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną. 

7. Rozpatrywane będą tylko Wnioski kompletne, z załączonymi wszystkimi wymaganymi 
dokumentami, o których mowa w niniejszym Regulaminie, złożone zgodnie z powyższymi 
postanowieniami.  

8. Rekrutacja składa się z 2 (dwóch) etapów: 
a. I etap: analiza Wniosku; 
b. II etap: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi Kandydatami  w  siedzibie  Organizatora. 

9. W I etapie Komisja Stypendialna bierze pod uwagę: 
a. zgodność Wniosku z Regulaminem; 
b. osiągnięcia naukowe Kandydata; 
c. rekomendację. 

10. W II etapie Komisja Stypendialna bierze pod uwagę motywację Kandydata do działania na rzecz 
polskiej nauki. 

11. Obecność na rozmowie kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 9 lit. b powyżej, jest obowiązkowa. 
Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną jest równoznaczne z rezygnacja z udziału w 
Rekrutacji. W wyjątkowych sytuacjach losowych Komisja Stypendialna może wyznaczyć drugi 
termin rozmowy kwalifikacyjnej. W szczególnych, uzasadnionych sytuacjach Organizator może 
zgodzić się na udział w rozmowie kwalifikacyjnej poprzez elektroniczne środki komunikacji (np. 
MS Teams).   

12. Spośród Kandydatów, którzy wzięli udział w Rekrutacji Organizator wyłoni osoby, który będą 
uprawnione do zawarcia Umowy Stypendialnej z Organizatorem. 

13. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje 
procedura odwoławcza. 

14. Organizator do dnia 30 listopada 2022 roku powiadomi osoby wybrane przez Komisję 
Stypendialną, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Kandydata w 
Formularzu, o prawie do zawarcia Umowy Stypendialnej. Organizator może również 
powiadomić Kandydata za pośrednictwem połączenia telefonicznego na numer wskazany w 
Formularzu. 

15. Warunkiem wypłaty Stypendium jest:  
a. przedłożenie w terminie do 30 dni od powiadomienia o którym mowa w ust. 15 powyżej 

świadectwa szkolnego potwierdzającego wyniki wskazane we Wniosku (§4 ust. 3 lit. a); 
b. zawarcie Umowy Stypendialnej przez Kandydata wyłonionego przez Komisję 

Stypendialną w terminie 30 dni od otrzymania informacji o której mowa w ust. 15 
powyżej. 
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16. W przypadku nie przystąpienia przez Kandydata do zawarcia Umowy Stypendialnej w terminie 
wskazanym w ust. 16 powyżej lub nie przedłożenia świadectwa lub przedłożenia świadectwa o 
treści odmiennej od deklaracji Kandydata, Kandydat może stracić prawo do zawarcia Umowy 
Stypendialnej. 

17. Informacja o przyznaniu Stypendium, zawierająca imię i nazwisko Stypendysty oraz dane szkoły, 
do której uczęszcza Stypendysta, mogą zostać ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 
empiriaiwiedza.pl i mogą być publikowane w mediach, po uprzedniej zgodzie Stypendysty. 

 

§ 5 

Zobowiązania Stypendysty 

Stypendyści zobowiązują się do: 

a. godnego reprezentowania Organizatora; 
b. kontynuowania nauki w roku szkolnym 2022/2023; 
c. uczestniczenia w działaniach promocyjnych Organizatora na zasadach określonych w 

Umowie Stypendialnej. 
 

§ 6 

Sposób realizacji Stypendium 

1. Stypendium jest jednoroczne w kwocie 15 000,00 złotych i wypłacone zostanie na mocy 
Umowy Stypendialnej. 

2. Stypendium wypłacone zostanie w 10 (dziesięciu) równych ratach począwszy od 30 dnia po 
zawarciu Umowy Stypendialnej na numer rachunku bankowego podany w Umowie 
Stypendialnej. 

3. Obowiązki podatkowe w zakresie poboru zaliczek na podatek od wypłaconego Stypendium leżą po 
stronie Organizatora. 

4. Stypendium zostanie wypłacone w kwocie netto, w walucie polskiej (złoty). 
5. Stypendysta otrzyma wsparcie Mentora na cały okres trwania Umowy Stypendialnej. Mentor 

zostanie wyznaczony przez Fundację.  
 

§ 7 

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; RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Kandydata/Stypendysty jest Fundacja Empiria i Wiedza z 
siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Kontakt z administratorem 
możliwy jest pod adresem pocztowym: Fundacja Empiria i Wiedza, Varso 2/Recepcja BGK, ul. 
Chmielna 73, 00-801 Warszawa lub pod adresem e-mail: rodo@empiriaiwiedza.pl. 

http://www.fundacja.orlen.pl/
http://www.fundacja.orlen.pl/
mailto:fundacja@orlen.pl
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2. Dane osobowe Kandydata/Stypendysty są przetwarzane: 
a. w trakcie prowadzenia naboru Kandydatów do Programu  – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

czyli podjęcie działań przed zawarciem Umowy); 
b. w przypadku przyznania Stypendium – w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy 

Stypendialnej i jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
c. w przypadku zawarcia Umowy Stypendialnej – w celu realizacji obowiązków Fundacji 

wynikających z przepisów prawa tj. przepisów podatkowych, rachunkowych (art. 6 ust. 
1 lit. c RODO); 

d. w celu rozpowszechniania danych osobowych i wizerunku Stypendysty (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO) jest prawnie uzasadniony interes Fundacji w przypadku podpisania Umowy 
Stypendialnej i zezwolenia na wykorzystanie wizerunku Stypendysty – podstawą 
prawną przetwarzania jest zezwolenie na wykorzystanie wizerunku na potrzeby 
promocji i sprawozdawczości dot. Programu  lub działalności Organizatora; 

e. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadnionym 
interesem jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.     

3. Dane osobowe Kandydatów zostaną usunięte 60 dni po ogłoszeniu wyników Rekrutacji do 
Programu. Dane osobowe Stypendystów będą przetwarzane przez okres realizacji Programu, a 
także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji Programu, jak 
również przez okres konieczny do realizacji obowiązków publiczno-prawnych ciążących na 
administratorze danych.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udział w Programie. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Fundację podmiotom z nią współpracującym z 
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w 
szczególności członkom Komisji Stypendialnej, Mentorom, podmiotom świadczącym usługi 
teleinformatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, księgowe, prawne, windykacyjne, 
archiwizacji. 

6. Kandydatowi/Stypendyście przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
a. prawo dostępu do treści swoich danych, 
b. prawo do sprostowania danych osobowych, 
c. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, 
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, kiedy 

Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego 
interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację, 

e. prawo do odwołania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie 
zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

f. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Fundacji danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym 
się do odczytu maszynowego. Kandydat/Stypendysta może przesłać te dane innemu 
administratorowi danych lub zażądać, aby Fundacja przesłała dane do innego 
administratora. Jednakże Fundacja zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie 
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych 
danych przetwarzanych na podstawie umowy z Kandydatem/Stypendystą. Żądanie 
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dotyczące realizacji ww. praw mogą Państwo wysłać na adres poczty elektronicznej 
rodo@empiriaiwiedza.pl lub na adres siedziby Fundacji Empiria i Wiedza w pkt. 1 z 
dopiskiem „Ochrona Danych”. 

7. Kandydatowi/Stypendyście przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator może wypowiedzieć Umowę Stypendialną w następujących przypadkach: 
a. jeżeli po zawarciu Umowy Stypendialnej Organizator poweźmie wiedzę, że Stypendysta 

przedstawił niezgodne z prawdą dokumenty lub oświadczenia na podstawie których 
przyznano Stypendium, zwłaszcza te o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu; 

b. w okresie jej obowiązywania Stypendysta naruszył swoje obowiązki, o których mowa w 
§5 Regulaminu lub wynikające z Umowy Stypendialnej. 

2. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości Organizator ma prawo wymagać od 
Stypendysty przedstawienia potwierdzenia, że Stypendysta kontynuuje naukę. 

3. Postanowienia, o których mowa w ust. 1-2 powyżej będą również stanowić element Umowy 
Stypendialnej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie na każdym etapie 
trwania Programu, w razie: 
i. zmiany lub wprowadzenia przepisów prawa, mających bezpośredni skutek na realizację 

Programu, prawa lub obowiązki Kandydatów lub Stypendystów; 
ii. wydania przez uprawniony organ decyzji względem Organizatora skutkującej koniecznością 

zmiany Regulaminu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej pod adresem 
empiriaiwiedza.pl. 
 

 

Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu: 

 

Załącznik nr 1. Wzór Formularza 

Załącznik nr 2. Wzór Umowy Stypendialnej 

Załącznik nr 3. Wzór pisma rekomendacyjnego 

Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia Rodziców/Opiekunów Prawnych 
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