
stypendia
pomostowe

R e g u I a m i n

przyznawania i przekazywania stypendiow dia studentdw w ramach

XVIII edycjl Programu Stypendiow Pomostowych

w roku akademickim 2019/2020

(Segment lA)

Regulamin okresia zasady, warunki 1 tryb przyznawania oraz wypfacania stypendidw pomostowych przy-
znawanych w ramach Programu Stypendiow Pomostowych przez Fundacj^ Edukacyjng Przedsi^biorczokl
(FEP) wspolnie z: Polsko-Amerykahskg Fundacj^ Woinosci (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP)
oraz z innymi instytucjami, ktore przystgpi^ do realizacji Programu przy wsparclu organlzacyjnym Krajo-

wego Osrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

I. Postanowienia ogolne

§1

1. Stypendium pomostowe, zwane dalej ..stypendium", przyznawane jest tyiko na okres pierwszego
roku stacjonarnych studiow I stopnia lub jednolltych magistersklch realizowanych w polskich pu-

blicznych uczelniach akademickich^

2. 0 stypendia nle mog^ si^ ubiegac studenci podejmuj^cy studia na kierunkach dia sluzb mundu>

rowych.

§2

1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, powotana przez Zarz^d FEP, w sktad ktdrej wchodz^: po

dwoch przedstawicieli PAFW i NBP, po jednym przedstawicielu KOWR i FEP oraz innych partnerow,

ktdrzy przystgpi^ do udziatu w Programle. Cztonkowie Komisji powotywani sg na wnioski prezesdw

tych instytucji.

2. Decyzja Komisji w sprawie przyznawania stypendidw w XVIII edycjl Programu Stypendiow Pomosto

wych jest ostateczna. Dopuszcza sIq procedure ponownego rozpatrzenia wniosku tyIko wowczas, gdy

podczas kwalifikowania wniosku popetniony zostat bt^d lub jesli z winy organizacji uczestniczgcych

w realizacji Programu wniosek nie dotart w terminie do FEP. Sytuacja ta dotyczy tyIko tych wnioskow,

ktore zostaty prawid^owo i w terminie ztozone on-line.

3. Lista stypendystow podlega zatwierdzeniu przez Zarzqd FEP.

4. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza Zarz^d FEP.

5. Informacja o przyznaniu stypendium jest wysytana do stypendystow drog^ mailow^. Zbiorcza lista sty

pendystow jest publlkowana na stronie internetowej Programu.

II Kryteria przyznawania stypendium

§3

1. Do ubiegania si^ o stypendium uprawnlenl s^ maturzysci, ktorzy ukohczyli szkot^ ponadgimnazjaln^

w 2019 roku i ktorzy spetniaj^ tqcznie nast^puj^ce warunki;

a. s^ obywatelami polskimi lub posiadaj^ Kart^ Polaka,

b. S4 dziecmi byiych pracownikow pahstwowych przedsi^biorstw gospodarki rolnej, ktorzy byli za-

trudnleni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o prac^ w okresie co najmniej 2 lat.

^Uczelnia prowadzqca dziatalnosc naukowq i posladaj^ca kategori^ naukow^ A, A+ lub B-f- w co najmniej jednej dyscyplinie nau-

kowej lub artystycznej.



c. mieszka)^ na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkahc6w, potwierdzone zameldo-

waniem. Okres zameldowania nie moze bye krotszy niz 2 lata od daty ogtoszenia Programu na

stronie www.stvpendiapomostowe.pl.

d. pochodzq z rodzin^ w ktorych dochod w przeliczeniu na osob^ lub dochod osoby uczqcej si^ nIe
jest wyzszy niz 1.688 zt^ brutto wyllczony z czerwca 2019 r. Jesll cztonkiem rodziny jest dzlecko
legitymuj^ce si^ orzeczeniem o niepetnosprawnoki lub stopniu niepeinosprawnoki, do dochodu

nie wlicza sIq swiadczeh otrzymywanych w zwigzku z t^ niepeinosprawnoki^^
e. osiqgn^li na egzaminle maturalnym liczb^ punktow nie nlzsz^ niz 90. Algorytm obllczenia liczby

punktow zamieszczony jest w zat^czniku do Reguiaminu.

2. W przypadku, gdy liczba osob spetniajqcych kryteria, okreslone w ust. 1, jest wi^ksza niz liczba stypen-

diow do rozdysponowania, kandydaci zostan^ podzieleni na dwie grupy: kandydatow studiuj^cych na

wybranych kierunkach® oraz pozostalych kandydatow i b^dq kwallfikowani oddzielnie, w ramach kaz-
dej z tych grup.

3. Pierwszehstwo w uzyskaniu stypendium maj^ osoby, ktore uzyskaty najwyzszg liczby punktow na eg

zaminle maturalnym. W przypadku rownej liczby punktow pierwszehstwo majq osoby o nizszych do-

chodach w rodzinie. Zasady te majq zastosowanie tak w przypadku przyznawania stypendiow bez po-

dziatu kandydatow na dwie grupy, jak i w ramach podziatu kandydatow na dwie grupy.

III. Tryb i zasady rozpattywanla wnioskow stypendlalnych

§4

1. Kandydat do stypendium spetnlaj^cy warunki okreslone w § 3, po przyj^ciu na studia, wypetnia wnio-

sek on-line na stronie www.stvpendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa b^dzie aktywna w ter-

rninle od 1 lipca do 14 slerpnia 2019 r. do godzlny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz

z wszystkimi wymaganymi zatqcznikami powinien zostac ziozony w Oddzlale Terenowym KOWR (naj-
blizszym wzgl^dem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 23 slerpnia 2019 r.

2. FEP ma prawo zgdac uzupeinienia dokumentow potwierdzajqcych prawidfowok wypetnienia wnio-

sku. Zgdania takle b^d^ zgtaszane mailem lub sms-em. Kandydat jest zobowi^zany do niezwtocznego

dostarczenia potrzebnych dokumentow w terminie podanym w korespondencji mailowej lub w sms.

3. FEP w terminie do 10 pazdziernlka 2019 r. ogjasza llstQ stypendystow.

4. Warunkiem otrzymania stypendium jest:

a. W I semestrze - procz spetnlenia kryteriow okreslonych w § 3, przestanie do FEP do 22 pazdzier-

nika 2019 r. zaswiadczenia z uczelni o rozpocz^ciu studidw, o ktorych mowa w § 1. Dokument wy-
dany przez Dziekanat lub Biuro obstugi studenta powinien zawierac piecz^tk^ uczelni, czytelny

podpis osoby wydaj^cej dokument oraz nazw^ kierunku studlhw.

^ Rodzina oznacza nast^pujqcych cztonkow wchodzqcych w jej sktad: rodzicow dzieci lub opiekunow prawnych i zamieszkujqce
wspdinie i pozostajqce na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukonczenia 18 lat, dzieci w wieku do ukortczenia 25 lat, jezeli uczq
si^/studiujq stacjonarnie, a takze dzieci, ktore ukonczyty 25. rok zycia, legitymujqce si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepel-
nosprawnoki, jezeli w zwiqzku z t? niepefnosprawnosci? przysfuguje swiadczenie piel?gnacyjne lub specjalny zasitek opiekunczy
albo zasitek dia opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkdw dia opiekunow
(Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do cztonkdw rodziny nie zaiicza si? dziecka pozostaj?cego pod opiek? opiekuna prawnego, dziecka
pozostaJ?cego w zwi?zku matzer^skim, a takze petnoletniego dziecka posiadaj?cego wtasne dziecko; w przypadku gdy dziecko,
zgodnie z orzeczeniem s?du, jest pod opiek? naprzemienn? obojga rodzicow rozwiedzionych lub zyj?cych w separacji lub zyj?cych
w rozt?czeniu, dziecko zaiicza si? jednoczesnte do cztonkdw rodzin obydwojga rodzicdw
^ 75% placy minimalnej (2250 zt) obowi?zuj?cej od 1 stycznia 2019 r. (Rozporz?dzenie Prezesa Rady Ministrdw z 11.09.2018 r.
w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac? w 2019 r. Dz. U. z 19.09.2018 r. poz. 1794).
" Do dochodu nie wlicza si? swiadczenia piel?gnacyJnego lub specjalnego zasitku opiekunczego albo zasitku dia opiekuna, o kto
rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dia opiekunow.
5 Administracja, Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Informatyka I Ekonometria, Europeistyka, Finanse i Rachunkowosc, Gospo-
darka Przestrzenna, inzynieria Zarz^dzania, Logistyka, Matematyka, Matematyka Finansowa i Aktuarialna, Matematyka Stoso-
wana - zastosowanie matematyki w ekonomii, Mi?dzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedzerskie, Mi?dzynarodowe Sto-
sunki Gospodarcze, Prawno-Ekonomiczny, Przedsi?biorczosc i Inwestycje, Socjologia, Towaroznawstwo, Transport, Turystyka
i Rekreacja, Wsp6lny (dot. SGH, gdzie rekrutacja na studia I stopnia jest rekrutacj? na uczelni?, a nie na konkretny kierunek
studiow), Zarz^dzanie i Inzynieria Produkcji, Zarz?dzanie i inne kierunki, ktorych programy obejmuj? zagadnienia zwi?zane z eko-
nomi? i finansami (zaakceptowane przez organizatorow).



b. W II semestrze - przestanie do FEP do 12 marca 2020 r. zaswiadczenia o zailczeniu I semestru.

Dokument wydany przez Dziekanat uczeini lub Biuro obstug studenta powinlen zawierac piecz^tk^
uczelni, czytelny podpis osoby wydaj^cej dokument, nazw^ kierunku studiow oraz adnotacj^ o za

ilczeniu I semestru. Jesli w uczeini obowi^zuje roczny tryb rozliczania lub Stypendysta ma dtug
punktowy (warunek), Stypendysta ma obowi^zek poinformowac o tym FEP i moze otrzymac sty-
pendium w II semestrze pod warunkiem podpisania zobowigzania o przedtozenlu zaswiadczenia

o zailczeniu I roku do 10 pazdziernika 2020 r. Formularz zobowi^zania zostanie przekazany sty-

pendykie mailowo po uprzednim otrzymaniu zaswiadczenia z Dziekanatu uczeini lub Biura obsfugl

studenta zawieraj^cym pieczqtk^ uczeini, czytelny podpis osoby wydaj^cej dokument, nazw^ kie

runku studiow oraz informacj^ o rozliczeniu rocznym lub dtugu punktowym lub warunku.

IV. Wyptata stypendium

§5

1. Podstaw^ wypfaty stypendium jest zawarcie dwustronnej umowy mi^dzy FEP a Stypendystg.

2. Roczne stypendium wynosi 5.000 zl.

3. Stypendium przekazywane jest w 10. miesi^cznych ratach, od pazdziernika do lipca, wwysokoki

500 zt kazda, na rachunek bankowy Stypendysty.

4. Stypendium, ktore nie zostafo wyptacone w terminie z przyczyn niewynlkaj^cych z winy FEP, b^dzie

wypjacone z najblizsz^ comiesi^czn^ wyptat^.

V. Postanowlenia kohcowe

§6

1. Stypendysta zobowi^zany jest zawiadomic FEP w terminie 7 dni o:

a. otrzymaniu uriopu od zaj^c w uczeini,

b. przerwaniu studiow,

c. zmianie uczeini i/lub kierunku studiow w trakcie roku akademlcklego.

2. Zdarzenia wymlenlone w ust. 1 pkt a. i b. wykluczajg Stypendysty z dalszego udziatu w Programle.

Zdarzenie wymienione w ust. 1 pkt c. takze wyklucza Stypendysty z udzialu w Programie, jesli zmianie

uczeini i/lub kierunku studiow towarzyszy zmiana trybu studiow na niestacjonarne oraz uczeini pu-

blicznej na niepubliczny lub z akademickiej na zawodowy.

3. Stypendysta jest zobowiyzany do zwrotu wszystkich otrzymanych rat stypendium na konto wskazane

przez FEP, je^li nie podjyt studiow, bez wzglydu na przyczyny oraz jesli wystypito zdarzenia opisane w

ust. 1 pkt b i nie wyniknyto z przyczyny sify wyzszej {za sity wyzszy uwaza siy przykladowo choroby,

wypadek-zdarzenia te muszy bye udokumentowane).

4. W przypadku wystypienia zdarzeh wymienionych w ust. 1 pkt a i b, wynikajycych z przyczyn sity wyz

szej, Stypendysta jest zobowiyzany do zwrotu jedynie tych rat stypendium, ktore przypadajy za okres,

w ktory nie byl juz studentem (lub gdy korzystat z uriopu od zajyc w uczeini).

5. W przypadku zdarzeh wymienionych w ust. 1 pkt. c, Stypendysta jest zobowiyzany do zwrotu tych rat

stypendium, ktore otrzymat po terminie wystypienia tych zdarzeh.

§7

FEP zastrzega soble prawo do zmiany ntnlejszego Regulaminu. Informacje o tych zmianach bydy siy uka-
zywaty na stronle www.stvpendia-pomQStowe.pl.

ZARZADFUNDAGI



Klauzula informacyjna dotyczqca przetwarzania przez Krajowy Oirodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych
pozyskanych od Fundacji Edukacyjnej Przedsi^biorczoici z siedzib^ w todzi (90-212) przy ul. Sterlinga 27/29 w zwi^zku

z zwarciem i realizacjq Porozumienia o wspdtpracy przy realizacji „Programu Stypendidw Pomostowych 2019/2020 (Segment

lA)", dotyczqc^ os6b, wskazanych w Porozumieniu, jako reprezentujacych Fundacja Edukacyjnej Przedsiabiorczoki, a takze

os6b wyznaaonych do kontaktu lub odpowiedzialnych za wykonywanie Porozumienia.

Zgodnie z art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE(ogdine rozporzqdzenle o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dale] „RODO", w zwiqzku

z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejmie informujemy, ze;

1. Admnistrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydujacym o celach I ^rodkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest Krajowy Oirodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibq w Warszawie (01-207) przy ul. Karotkowej
30. Z administratorem moze si^ Pani/Pan skontaktowa^ poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie
na adres korespondencyjny: Krajowy O^rodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z ktdrym moze sIq Pani/Pan skontaktowai

w sprawach ochrony I przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.qov.pl lub

pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele 1 podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako administrator b^dziemy przetwarza^ Pani/Pana dane osobowe w celach zwiqzanych z zawarclem, realizacjq

I rozliczeniem Porozumienia o wspotpracy przy realizacji „Programu Stypendiow Pomostowych 2019/2020 (Segment lA)", do
celdw wynikaj^cych z prawnie uzasadnionych interesow, jakimi sg wykonanie Porozumienia, ustaienie, dochodzenie lub obrona
przed roszczenlami wynikaj^cymi z Porozumienia lub z nim zwiqzanych a takze w ceiu realizacji obowt^zkow archiwizacji
dokumentacji wynikaj^cych z przepisdw prawa.

4. Kategorie danych

Jako administrator b^dziemy przetwarzac Pani/Pana dane w zakresle kategorll: imt^, nazwisko, stanowisko, nr
telefonu, adres email.

2. 2r6dto danych
Pani/Pana dane administrator pozyskal od Fundacji Edukacyjnej Przedsi^biorczoicl z siedziby wlodzi (90-212) przy ul.
Sterlinga 27/29, w zwiqzku z zawarciem i realizacji przedmlotu ww. Porozumienia.

3. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe b^dq przetwarzane przez okres obowlizywania zawartego Porozumienia oraz po

zakohczeniu jego obowi^zywania przez okres przewidzlany przeplsami prawa wtym zakresie, w tym przez okres
przechowywania dokumentacji okreilony w przeplsach powszechnych I uregulowaniach wewn^trznych Admlnistratora w zakresle
archiwizacji dokumentow, a takze przez okres przedawnienia roszczeh przystugujicych Adminlstratorowi i w stosunku do niego.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogi bye udost^pniane innym podmiotom jezeli obowi^zek taki b^dzie wynika^
z przepisdw prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych mogq tez miei dost^p podmioty przetwarzajqce dane w naszym imieniu (podmioty
przetwarzajice), np. podmioty iwiadczqce pomoc prawng, ustugi informatyczne, usiugl niszczenia i archiwizacji
dokumentow, jak rowniez InnI administratorzy danych osobowych przetwarzajqcy dane we wtasnym Imieniu,
np. podmioty prowadz^ce dziatalno^d pocztowi lub kurlersk^.

5. Prawa os6b, ktdrych dane dotyczq:

Zgodnie z ROOD przysiuguje Pani/Panu:
1. prawo dost^pu do swoich danych osobowych i otrzymania Ich kopli;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do usuni^cia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nast^puje w celu wywi^zania sl^

z obowiizku wynikajicego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wladzy publlcznej;
4. prawo do ograniczenla przetwarzania danych, przy czym przeplsy odrqbne mogq wyiqczyd mozliwoid skorzystania z tego

praw.

Jezeli chce Panl/Pan skorzystac z ktdregokolwiek z tych uprawnieh prosimy o kontakt z tnspektorem Ochrony Danych Osobowych,
wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyzej.
Posiada Panl/PanI prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacja o wymogu/dobrowoinoici podania danych osobowych
Podanie przez Pani^/Pana danych ma charakter dobrowolny ale jest niezb^dne do zawarcia, realizacji i rozllczenia
Porozumienia.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nIe bqdzle podejmowat wobec Pani/Pana zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji b^d^cych wynlkiem profilowania.


