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1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. VI edycja Programu Stypendialnego PGNiG TERMIKA SA (zwanego dalej „Programem”) wpisuje 
się w misję podnoszenia jakości nauczania zawodowego oraz ściślejszego powiązania potrzeb 
rynku pracy z kształceniem w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu technicznym. 

1.2. VI edycja Programu oraz niniejszy Regulamin realizują postanowienia „Porozumienia  
o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach związanych z energetyką” zawartego 11 marca 
2008 roku w Radomiu przez Gminę Miasta Radomia, Politechnikę Radomską 
i PGNiG TERMIKA SA. 

1.3. VI edycja Programu realizowana jest w roku szkolnym 2013/2014 i stanowi kontynuację jego 
pierwszych pięciu edycji, które zostały zrealizowane w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013. 

1.4. VI edycja Programu jest częścią programu edukacyjnego „Zagrzewamy do nauki”. 
 

2. Cele i założenia Programu Stypendialnego 
 

2.1. Fundatorem stypendiów zawodowych, przyznawanych w ramach VI edycji Programu, jest firma 
PGNiG TERMIKA SA (zwana dalej „Fundatorem”).  

2.2. Wobec odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych VI edycji Programu reprezentantem 
Fundatora jest Business for Society Sp. z o.o., działająca w Programie na zlecenie Fundatora 
(zwana dalej „Spółką”). 

2.3. Celem VI edycji Programu jest promowanie kształcenia w zawodach branży energetycznej. 
2.4. VI edycja Programu skierowana jest do uczniów (dalej zwanych „Uczniami”) uczęszczających do 

Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Technicznych  
im. Tadeusza Kościuszki, mieszczącego się przy ul. Limanowskiego 26/30 w Radomiu (zwanych 
dalej „Technikum”) i uczęszczających do klas realizujących blok programowy „technik energetyk” 
(zwanych dalej „Klasą”). 

2.5. Stypendia zawodowe są przyznawane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 

3. Kryteria przyznawania stypendium zawodowego 
 

3.1. Stypendia zawodowe, fundowane w ramach VI edycji Programu, są przyznawane przez Komisję 
Stypendialną dwunastu Uczniom, spośród których: 
a) trzech spełniać będzie kryteria określone w pkt 3.2., 
b) dziewięciu spełniać będzie kryteria określone w pkt 3.3. 

3.2. Stypendia zawodowe, fundowane w ramach VI edycji Programu są przyznawane przez Komisję 
Stypendialną trzem Uczniom, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria: 
a. w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęli naukę w Technikum i uczęszczają do klasy objętej 

programem „technik energetyk”, 
b. w stosownym terminie złożyli Oświadczenie o Przystąpieniu do VI Edycji Programu 

Stypendialnego PGNiG TERMIKA SA (zwane dalej „Oświadczeniem”), stanowiące Załącznik A 
do niniejszego Regulaminu, 

c. spośród wszystkich Uczniów ubiegających się o stypendium zawodowe uzyskali łącznie 
najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego i średniej arytmetycznej ocen końcowych 
na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

d. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej łącznej liczby punktów z egzaminu 
gimnazjalnego i średniej arytmetycznej ocen końcowych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, o kolejności przyznania stypendium decyduje wyższa średnia arytmetyczna ocen 
końcowych na świadectwie ukończenia gimnazjum  
z następujących przedmiotów: matematyka oraz fizyka z astronomią. 

3.3. Stypendia zawodowe, fundowane w ramach VI edycji Programu są przyznawane przez Komisję 
Stypendialną dziewięciu Uczniom, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria: 



a. w roku szkolnym 2013/2014 uczą się drugi, trzeci lub czwarty rok w Technikum  
i uczęszczają do klas objętych programem „Zagrzewamy do nauki”, 

b. w stosownym terminie złożyli Oświadczenie, stanowiące Załącznik B do niniejszego 
Regulaminu, 

c. w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 
 

d. frekwencja na zajęciach z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2012/2013 wynosiła co 
najmniej 80% obecności, 

e. spośród wszystkich ubiegających się o stypendium zawodowe uzyskali w roku szkolnym 
2012/2013 najwyższe średnie arytmetyczne ocen końcowych  
z przedmiotów zawodowych w swojej klasie, przy czym średnia z przedmiotów zawodowych 
musi wynosić minimum 4.0.  
 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej średniej arytmetycznej ocen 
końcowych z przedmiotów zawodowych, o kolejności przyznania stypendium decyduje: 

o wyższa średnia arytmetyczna ocen końcowych na świadectwie w roku szkolnym 
2012/2013 z następujących przedmiotów: matematyka oraz fizyka z astronomią, a 
następnie, 

o wyższa średnia arytmetyczna ocen końcowych na świadectwie w roku szkolnym 
2012/2013, a następnie, 

o wyższa frekwencja na zajęciach prowadzonych w roku szkolnym 2012/2013. 
 

Średnie ocen będą liczone do drugiego miejsca po przecinku. 
 
4. Komisja Stypendialna 
 
4.1. W celu ustalenia listy potencjalnych stypendystów VI edycji Programu (zwanych dalej 

„Stypendystami”) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki  
w Radomiu (zwany dalej „Dyrektorem”) i Fundator powołają do 30 września 2013 r. Komisję 
Stypendialną, która mieć będzie za zadanie dokonanie oceny merytorycznej Oświadczeń w oparciu 
o kryteria, o których mowa w pkt.3. 

4.2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 
a) Dyrektor lub wskazany przez niego członek kadry kierowniczej Szkoły  

– Przewodniczący Komisji Stypendialnej, 
b) Przedstawiciel Fundatora – Zastępca Przewodniczącego Komisji Stypendialnej, 
c) Przedstawiciel Spółki – członek Komisji Stypendialnej, 
d) Przedstawiciel Rady Rodziców – członek Komisji Stypendialnej, 
e) Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – członek Komisji Stypendialnej. 

4.3. Posiedzenia Komisji Stypendialnej odbywają się przy obecności, co najmniej 4/5 jej członków. 
4.4. Decyzje Komisji Stypendialnej podejmowane są zwykłą większością głosów.  

W przypadku równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Stypendialnej.  
4.5. Posiedzeniem Komisji Stypendialnej kieruje Przewodniczący Komisji Stypendialnej. 
 

5. Procedura ubiegania się o stypendium zawodowe 
 

5.1. Warunkiem ubiegania się o stypendium zawodowe w ramach VI edycji Programu jest złożenie 
wypełnionego i podpisanego przez Ucznia Oświadczenia wraz z kompletem wymaganych 
załączników. 

5.2. Oświadczenie Ucznia niepełnoletniego wymaga poświadczenia danych przez rodzica lub opiekuna 
prawnego Ucznia. 

5.3. Wypełnione i podpisane Oświadczenie należy złożyć w trzech egzemplarzach  
w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu im. Tadeusza Kościuszki. Jeden 
egzemplarz Oświadczenia zostaje przekazany Fundatorowi, drugi zostaje przekazany Spółce, 
natomiast trzeci pozostaje w ewidencji Szkoły. 

5.4. Do Oświadczenia należy dołączyć: 
a. poświadczone przez Dyrektora Szkoły kopie świadectwa ukończenia gimnazjum  

i wyników egzaminu gimnazjalnego (dotyczy Uczniów, o których mowa w pkt. 3.2.), 
b. poświadczone przez wychowawcę i Dyrektora Szkoły kopie świadectwa z roku szkolnego 

2012/2013 zawierającego oceny z przedmiotów zawodowych (dotyczy Uczniów, o których 
mowa w pkt. 3.3.), 



c. podpisane przez wychowawcę i Dyrektora zaświadczenie o uczęszczaniu do Klasy. 
5.5. Wypełnione i podpisane Oświadczenie wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 5.4. należy 

złożyć najpóźniej do 20 września 2013 roku. 
5.6. Wzór Oświadczenia przeznaczonego dla Uczniów, o których mowa w pkt. 3.2. stanowi Załącznik A 

do niniejszego Regulaminu. 
5.7. Wzór Oświadczenia przeznaczonego dla Uczniów, o których mowa w pkt. 3.3. stanowi Załącznik 

nr B do niniejszego Regulaminu. 
5.8. Oświadczenia złożone po 20 września 2013 roku oraz dokumenty niekompletne nie będą 

rozpatrywane. 
5.9. Złożenie Oświadczenia o przystąpieniu do VI edycji Programu jest równoznaczne  

z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz oznacza zgodę Ucznia na opublikowanie jego danych 
oraz wykorzystania wizerunku, jako Stypendysty w mediach,  
w szczególności mediów wymienionych w pkt. 7.3. 

 
6. Procedura przyznawania stypendiów zawodowych 
 

6.1. Stypendia zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 przyznawane są przez Komisję Stypendialną: 
a. trzem Uczniom, którzy spełniają kryteria określone w pkt. 3.2. zgodnie z procedurą zawartą w 

pkt. 5, 
b. dziewięciu Uczniom, którzy spełniają kryteria określone w pkt. 3.3. zgodnie  

z procedurą zawartą w pkt. 5. 
 

7. Ogłaszanie wyników 
 

7.1. Nazwiska Stypendystów VI edycji Programu zostaną ogłoszone do 11 października 2013 roku. 
7.2. Informację o przyznanym stypendium zawodowym Stypendysta otrzymuje w formie telefonicznej 

na podstawie pisemnego protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej. 
7.3. Informacje o przyznanych stypendiach zostają zamieszczone: 

a. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu im. Tadeusza 
Kościuszki, 

b. na stronie internetowej www.zagrzewamydonauki.pl,  
c. na stronie intranetowej i/lub internetowej Fundatora. 

 
8. Zasady realizacji przyznanych stypendiów zawodowych 
 

8.1. Stypendium zawodowe przyznawane jest na okres 10 miesięcy, tj. od 2 września  
2013 roku do 28 czerwca 2014 roku. 

8.2. Stypendium jest przyznawane w formie nagrody i wynosi 2000 zł netto dla każdego Stypendysty. 
8.3. Stypendium zawodowe jest wręczane Stypendyście w postaci jednorazowej wypłaty całej kwoty 

przelewem bankowym na konto wskazane w Oświadczeniu. 
8.4. Potwierdzeniem przekazania Stypendium jest przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy. 
8.5. Uroczyste wręczenie Stypendystom stypendiów zawodowych z rąk Przedstawiciela Fundatora i 

Przedstawiciela Spółki ma miejsce do 30 października 2013 roku. 
8.6. Przewodniczący Komisji Stypendialnej powiadamia Stypendystów o przyznaniu  

i terminie uroczystego wręczenia stypendium oraz umożliwia Stypendystom udział  
w tym wydarzeniu. 

8.7. W imieniu Stypendysty, który z przyczyn losowych nie będzie mógł odebrać stypendium, może je 
odebrać rodzic lub opiekun prawny Stypendysty,  
a w przypadku jego nieobecności - Przewodniczący Komisji Stypendialnej, który następnie 
przekaże je Stypendyście. 
 

9. Postanowienia końcowe 
 

9.1. Decyzja podjęta przez Komisję Stypendialną jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo 
odwołania. 

9.2. Obsługę administracyjną Komisji Stypendialnej zapewnia sekretariat Zespołu Szkół Technicznych 
w Radomiu im. Tadeusza Kościuszki. 

9.3. Stypendia w ramach VI edycji Programu będą przekazywane Stypendystom przez Spółkę na 
zlecenie Fundatora. 

http://www.zagrzewamydonauki.pl/


9.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 
a. na stronie internetowej www.zagrzewamydonauki.pl, 
b. na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu im. Tadeusza Kościuszki, 
c. w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu im. Tadeusza Kościuszki. 

9.5. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

 

Zał. A: Oświadczenie dla uczniów klasy pierwszej. 

Zał. B: Oświadczenie dla uczniów klasy drugiej, trzeciej i czwartej. 

 

http://www.zagrzewamydonauki.pl/

