Regulamin Programu Stypendialnego Grupy Azoty S.A.
dla studentów
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Regulamin Programu Stypendialnego Grupy Azoty S.A. dla studentów Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
§ 1.
Postanowienia ogólne
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Niniejszy regulamin Programu Stypendialnego Grupy Azoty S.A., zwany dalej
„Regulaminem”, wraz załącznikami określa cele, warunki uczestnictwa, kryteria
wyboru Stypendystów, tryb wypłacania oraz przebiegu Stypendium, a także sposób
informowania o Stypendium i jego warunkach.
Program Stypendialny organizowany jest dla studentów Wydziału Inżynierii i
Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, którzy
uzyskali tytuł inżyniera na studiach stacjonarnych i posiadają udokumentowane
osiągnięcia w dziedzinie inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub chemii,
związane z profilem działalności Grupy Azoty S.A.
Program Stypendialny trwa do momentu ukończenia przez Stypendystę studiów II
stopnia i uzyskania tytułu magistra inżyniera, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia.
Stypendium przekazywane jest w okresie nie dłuższym niż kolejne 3 semestry,
począwszy od daty ogłoszenia wyników danej edycji Programu Stypendialnego, na
osobiste konto bankowe stypendysty wskazane przez niego.
W przypadku spełniania przez Stypendystę warunków określonych w niniejszym
Regulaminie Stypendium kontynuowane jest przez cały okres nauczania.
Szczegółowe zasady przyznania oraz utrzymania Stypendium określone są w § 4.
niniejszego Regulaminu.
Po uzyskaniu przez Stypendystę tytułu magistra inżyniera, Grupa Azoty S.A. może
zaoferować Stypendyście w terminie 6 miesięcy od przedstawienia przez Stypendystę
dyplomu ukończenia studiów możliwość odbycia stażu lub podjęcia pracy w ramach
aktualnych możliwości zatrudnienia na stanowisku adekwatnym do wykształcenia i
posiadanych umiejętności.
Stypendysta po ukończeniu nauki zobowiązany jest podjąć pracę zaproponowaną
przez Grupę Azoty S.A. na stanowisku adekwatnym do wykształcenia i posiadanych
umiejętności w Spółce bądź w jednej ze spółek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej Azoty. Praca może być poprzedzona stażem, zgodnie z zasadami
aktualnej polityki personalnej Grupy Azoty S.A. w stosunku do osób zatrudnionych po
ukończeniu studiów.
Stypendysta powinien przepracować w Grupie Azoty S.A. bądź też spółce wchodzącej
w skład Grupy Kapitałowej Azoty co najmniej 2 lata.
W przypadku niepodjęcia pracy w Grupie Azoty S.A. bądź też spółce wchodzącej w
skład Grupy Kapitałowej Azoty w terminie 30 dni od złożenia propozycji zatrudnienia
Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu stypendium pobranego przez cały okres
obowiązywania umowy stypendialnej w ciągu 30 dni od daty wezwania do zapłaty.
Powyższe dotyczy również przypadku nieprzepracowania co najmniej 2 lat w Grupie
Azoty S.A. bądź też spółce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Azoty z
zawinionych przyczyn leżących po stronie Stypendysty.
W uzasadnionych przypadkach Grupa Azoty S.A. może zwolnić stypendystę z
obowiązku wynikającego z § 1. pkt. 7 - 9.
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Udział w Programie Stypendialnym jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 2.
Organizator Programu Stypendialnego
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Organizatorem oraz fundatorem Programu Stypendialnego jest Grupa Azoty S.A., z
siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego 0000075450, NIP 873-000-68-29, REGON 850002268, wysokość kapitału
zakładowego i wpłaconego 495 977 420 zł.
Obsługę oraz nadzór nad Programem Stypendialnym sprawują pracownicy Biura
Korporacyjnego Zarządzania Personelem.
Decyzję o przyznaniu lub cofnięciu Stypendium podejmuje Kapituła Stypendialna.
W skład Kapituły Stypendialnej wchodzą:
a. Członek Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za produkcję i technikę,
jako Przewodniczący Kapituły Stypendialnej,
b. Przedstawiciele
uczelni (Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej lub inna osoba wskazana przez Dziekana oraz Pełnomocnik
Rektora Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki ds. realizacji zapisów
porozumienia),
c. Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Zarządzania
i Polityki Personalnej - Grupa Azoty S.A.,
d. Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Komunikacji - Grupa Azoty S.A.,
e. Dyrektor Biura Korporacyjnego Zarządzania Personelem - Grupa Azoty S.A.,
f. Szef produkcji Jednostki Produkcyjnej Nawozy i Segmentu Biznesowego
Tworzyw - Grupa Azoty S.A.
Skład Kapituły Stypendialnej może ulec zmianie i będzie ogłaszany na stronie
www.grupaazoty.com oraz www.chemia.pk.edu.pl przy każdej edycji Programu
Stypendialnego.
Kapituła Stypendialna działa kolegialnie, jej werdykt jest jawny, a decyzje
podejmowane są zwykłą większością głosów.
Kapituła Stypendialna czuwa nad prawidłowym przebiegiem oceny wniosków
uczestników Programu Stypendialnego.
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§ 3.
Cel Programu Stypendialnego oraz warunki udziału
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Program Stypendialny Grupy Azoty S.A skierowany jest do studentów studiów
stacjonarnych posiadających udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie inżynierii
chemicznej, technologii chemicznej lub chemii.
Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe studentów, którzy otrzymali
co najmniej ocenę bardzo dobrą z pracy inżynierskiej, uzyskali średnią ocen z toku
studiów I stopnia nie niższą niż 4.20, posiadają udokumentowane osiągnięcia w
dziedzinach związanych z profilem działalności Grupy Azoty S.A. oraz wiążą swoją
przyszłość zawodową lub naukową z chemią.
Stypendium przyznane zostanie osobie wybranej spośród wszystkich kandydatów,
którzy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie kwalifikują się do
otrzymania Stypendium.
Przystępując do Programu Stypendialnego, uczestnik wyraża zgodę na udział w nim
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia.
Poprzez przesłanie zgłoszenia do Programu Stypendialnego każdy z uczestników
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla
potrzeb przeprowadzenia Programu Stypendialnego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.
926 z późniejszymi zmianami). Przekazanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma
prawo wglądu do swoich danych.
Program Stypendialny ogłaszany jest corocznie. Pierwsza edycja ogłoszona została w
roku akademickim 2014/2015. Podania do kolejnych edycji powinny być składane do
30 kwietnia lub innego ogłoszonego przez Kapitułę terminu.
Kapituła Stypendialna corocznie decyduje o ogłoszeniu lub wstrzymaniu kolejnej
edycji Programu Stypendialnego.
Kapituła Stypendialna zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłacania Stypendium w
przypadku zaistnienia naruszenia prawa przez Stypendystę, nagannego zachowania
naruszającego dobry wizerunek Grupy Azoty S.A. lub w przypadku wystąpienia
okoliczności potwierdzających pogorszenie kondycji finansowej Grupy Azoty S.A.
Uczestnik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz
akceptacji jego treści.
§ 4.
Zasady przyznawania Stypendium oraz kryteria oceny

1.

Etapy kwalifikacji do Programu Stypendialnego:
a. Etap pierwszy: weryfikacja nadesłanych wniosków wraz załącznikami.
b. Etap drugi: rozmowy kwalifikacyjne z osobami, których wnioski stypendialne
zostały pozytywnie zweryfikowane. Prezentacja osiągnięć naukowych i pracy
inżynierskiej przez studenta.

2.

Stypendium może zostać przydzielone osobie, która spełnia następujące kryteria:
a. Jest studentem Politechniki Krakowskiej studiów II stopnia na kierunku
technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej. Posiada
udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie inżynierii chemicznej, technologii
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4.
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7.
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11.

chemicznej lub chemii związanych z podstawowym profilem działalności
Grupy Azoty S.A. i angażuje się w realizację projektów w tych dziedzinach
lub jest autorem bądź współautorem opracowań naukowych, badań itp.;
b. Otrzymał ocenę bardzo dobrą z pracy inżynierskiej;
c. Posiada średnią ocen z toku studiów I stopnia nie niższą niż 4,20 ;
Studenci ubiegający się o przyznanie Stypendium muszą złożyć poprawnie wypełniony
wniosek, który stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a. Zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające, że kandydat jest
studentem studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku technologii
chemicznej lub inżynierii chemicznej i procesowej,
b. Dyplom (dokument) ukończenia studiów I stopnia potwierdzający uzyskanie
tytułu inżyniera oraz ocenę z pracy inżynierskiej,
c. Stosowną dokumentację potwierdzoną przez uczelnię na temat osiąganych
ocen (suplement do dyplomu, wyciąg z systemu HMS dotyczący toku
studiów) na studiach oraz średnią ocen wyliczoną za okres studiów
inżynierskich,
d. Pisemną opinię Dziekana Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na
temat studenta,
e. Dokumentację potwierdzającą osiągnięcia w dziedzinie
inżynierii
chemicznej, technologii chemicznej lub chemii,
f. Pisemne zobowiązanie studenta, że ukończy stacjonarne studia II stopnia
(magisterskie) w terminie określonym w Regulaminie Studiów Wyższych na
Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki oraz uzyska tytuł mgr inż.,
g. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Do wniosku student może dołączyć inne dokumenty oraz rekomendacje, które
potwierdzą jego zainteresowania oraz osiągnięcia w dziedzinie chemii związane z
podstawowym profilem działalności Grupy Azoty S.A.
Wniosek o przyznanie Stypendium składa student. Wniosek wraz z załącznikami
należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Grupa Azoty S.A, Biuro
Korporacyjne Zarządzania Personelem, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów z
dopiskiem „Program Stypendialny dla Politechniki Krakowskiej”.
Termin nadsyłania wniosków w każdej edycji upływa 30 kwietnia. W przypadku
zmiany terminu będzie ona ogłaszana na stronach internetowych Grupy Azoty
(www.grupaazoty.com) oraz Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
(www.chemia.pk.edu.pl).
Wnioski, które zostaną złożone po terminie ustalonym w danej edycji, nie będą
rozpatrywane.
Wnioski, które zostaną złożone w sposób inny niż określony w niniejszym
Regulaminie, nie będą rozpatrywane.
W uzasadnionych przypadkach niekompletne wnioski, które zostaną złożone w
terminie, zgodnie z Regulaminem, będą mogły zostać uzupełnione po uzyskaniu
zgody Kapituły Stypendialnej.
Fakt otrzymania zgłoszenia zostanie potwierdzony mailowo lub drogą pocztową w
terminie 7 dni od otrzymania wniosku.
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Kapituła Stypendialna na podstawie otrzymanych wniosków wraz z załącznikami
wyłoni studentów, którzy zakwalifikują się do etapu drugiego.
W ramach etapu drugiego przedstawiciele Kapituły Stypendialnej przeprowadzą
rozmowy kwalifikacyjne.
Na podstawie informacji o kandydatach, uzyskanych w etapach pierwszym i drugim,
Kapituła Stypendialna podejmie decyzję o przyznaniu Stypendium w danym okresie.
Wszyscy studenci, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego zostaną
poinformowani o wynikach postępowania po I i II etapie w ciągu 14 dni od daty
podjęcia decyzji przez Kapitułę Stypendialną.
Stypendium przekazywane jest w okresie kolejnych 3 semestrów, począwszy od daty
ogłoszenia wyników danej edycji Programu Stypendialnego
Stypendysta musi na każde wezwanie Kapituły Stypendialnej udokumentować, że
nadal spełnia wszystkie kryteria Stypendium, a po zakończeniu każdego semestru
musi udokumentować, że spełnia warunki stypendialne określone w § 4. pkt. 19.
poprzez złożenie wniosku o utrzymanie Stypendium, który stanowi załącznik numer 3
do niniejszego Regulaminu.
Kapituła Stypendialna dokona weryfikacji wniosku o utrzymanie stypendium oraz w
ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku potwierdzi bądź odmówi przyznania
stypendium.
Warunki utrzymania Stypendium:
a. Zaliczenie kolejnego semestru studiów (średnia ocen nie niższa niż 4,20), w
okresie którego przydzielane było Stypendium,
b. Kontynuowanie studiów na kierunku określonym w umowie. Angażowanie się
w realizację projektów związanych z chemią lub kierunkami związanymi z
podstawowym profilem działalności Grupy Azoty S.A.,
c. Napisanie pracy magisterskiej na temat proponowany przez Grupę Azoty
S.A. lub podjęcie tematu z dziedziny interesującej dla Grupy Azoty S.A.
W każdej edycji przydzielane są dwa nowe Stypendia, wynoszące 1000 zł brutto
miesięcznie, płatne w miesięcznych ratach z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.
Decyzją Kapituły Stypendialnej kwota stypendium może zostać zwiększona.
Grupa Azoty S.A. zastrzega, że ogólna kwota przeznaczona na realizację Programu
Stypendialnego w danym roku obrotowym nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł.
Kapituła Stypendialna podejmuje decyzję w sprawie przyznania Stypendium,
wstrzymania wypłaty Stypendium, decyzję o zawarciu kolejnej Umowy Stypendialnej
ze Stypendystą oraz decyzje we wszelkich innych sprawach dotyczących Programu
Stypendialnego, które nie zostały przewidziane w niniejszym Regulaminie.
Od decyzji Kapituły Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
Kapituła Stypendialna może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłacania Stypendium w
przypadku:
a. Niespełniania przez Stypendystę kryteriów określonych w niniejszym
Regulaminie,
b. Zaprzestania nauki w szkole wyższej, zmiany kierunku na niezwiązany z
podstawowym profilem działalności Grupy Azoty S.A.,
c. Zawieszenia w prawach studenta,
d. Wymierzenia mu kary prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
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26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

e. Przedstawienia we wniosku o Stypendium lub sprawozdaniu nieprawdziwych
informacji,
f. Stwierdzenia nagannego zachowania naruszającego dobry wizerunek Grupy
Azoty S.A.
Wyjątkiem do przypadków opisanych w § 4. pkt. 25. są zdarzenia ujęte w
Regulaminie Studiów Wyższych. Są to wstrzymania toku nauki spowodowane
uzasadnionymi ważnymi powodami osobistymi – w szczególności ciężką chorobą lub
urodzeniem dziecka. Stypendium zostaje w takich przypadkach zawieszone i nie
skutkuje utratą prawa do otrzymywania Stypendium po powrocie do nauki.
Stypendysta nie może świadczyć pracy - w ramach stosunku pracy, ani na żadnej
innej podstawie - na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec
Grupy Azoty S.A. W przypadku rozpoczęcia świadczenia pracy na rzecz podmiotu
prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Grupy Azoty S.A. Stypendysta ma
obowiązek w ciągu jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia współpracy zwrócić całość
Stypendium, które pobrał we wszystkich edycjach Programu Stypendialnego.
Stypendysta jest zobowiązany do poinformowania Grupy Azoty S.A. o wszystkich
przypadkach powodujących wstrzymanie wypłaty stypendium.
Kapituła Stypendialna decyduje czy wypłata Stypendium zostaje wstrzymana wraz z
odebraniem prawa do Stypendium czy jedynie zawieszona.
Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego stypendium w wypadku
określonym w § 4. pkt. 25.
Stypendysta zobowiązany jest do dokonania z kwoty Stypendium potrąceń zgodnych z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
Obowiązkiem Stypendysty jest poinformowanie na piśmie Grupy Azoty S.A. o każdej
zmianie miejsca zamieszkania
Po zakończeniu studiów Stypendysta otrzyma ofertę odbycia stażu, praktyki lub
podjęcia pracy w Grupie Kapitałowej Grupy Azoty S.A.(patrz § 1. pkt. 7).
§ 5.
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.

4.

5.

Regulamin Programu Stypendialnego Grupy Azoty S.A. dostępny jest na stronie
internetowej www.grupaazoty.com, stronie WIiTCh PK www.chemia.pk.edu.pl oraz
w siedzibie Grupy Azoty S.A. przy ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów i siedzibie
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T.
Kościuszki przy ulicy Warszawskiej 24, 31-155 Kraków.
Grupa Azoty S.A. oraz WIiTCh PK podczas każdej edycji będą ogłaszały terminy
realizacji każdego etapu Programu Stypendialnego.
Grupa Azoty S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub niemożnością powiadomienia studenta o zakwalifikowaniu go do
kolejnego etapu procesu kwalifikacyjnego, które powstały z winy studenta.
Grupa Azoty S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia przez
studentów udziału w kolejnych etapach kwalifikacji do Programu Stypendialnego w
terminach wskazanych przez Grupę Azoty S.A.
W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Kapituła Stypendialna
decyduje o dalszym postępowaniu.
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7.
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Grupa Azoty S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Szczegółowe wymogi dotyczące przyznanego Stypendium określone zostaną w
„Umowie Stypendialnej", zawieranej między Stypendystą a Grupą Azoty S.A, której
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Wszelkie materiały związane z Programem Stypendialnym, przekazane Grupie Azoty
S.A nie podlegają zwrotowi.
Grupa Azoty S.A. zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
i innych informacji o uczestnikach Programu Stypendialnego, jak również wywiadów
z nimi na łamach prasy firmowej, strony internetowej, w radiowęźle oraz wszelkich
materiałach i ulotkach reklamowych i promocyjnych, zaś uczestnik Programu
Stypendialnego wyraża zgodę na powyższe.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2014 r.

Załączniki:
1.
Umowa Stypendialna
2.
Wniosek o stypendium
3.
Wniosek o utrzymanie stypendium
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