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Regulamin Programu Stypendialnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin Programu Stypendialnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 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.  

2. Program Stypendialny skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych II stopnia 
posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie. Za osiągnięcia naukowe 
studentów uznaje się publikacje specjalistyczne lub popularnonaukowe, udział w  projektach 
badawczych prowadzonych przez uczelnię, wystąpienia na konferencjach i prezentacjach 
badawczych, nagrody i wyróżnienia w konkursach wiedzy. 

3. Udział w Programie Stypendialnym jest dobrowolny i bezpłatny. 
4. Decyzję o ilości fundowanych stypendiów , wyborze kierunku studiów i uczelni objętych 

Programem Stypendialnym oraz o przyznaniu lub cofnięciu Stypendium podejmuje Zarząd 
Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.  

5. W każdej edycji przydzielane są co najmniej dwa nowe Stypendia, wynoszące 1 180 zł brutto 
miesięcznie, płatne w miesięcznych ratach z wyłączeniem lipca, sierpnia i września.  

6. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A dokonuje potrącenia z kwoty stypendium zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości wynikającej z obowiązujących 
przepisów i  wystawia Stypendyście PIT 11. 

7. Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe studentów, którzy otrzymali co 
najmniej ocenę bardzo dobrą z pracy inżynierskiej/licencjackiej, uzyskali średnią ocen z toku 
studiów I stopnia nie niższą niż 4.20, posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach 
wskazanych przez  Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  

8. O ogłoszeniu lub wstrzymaniu kolejnej edycji Programu Stypendialnego corocznie decyduje 
Zarząd Spółki. Pierwsza edycja ogłoszona zostanie w roku akademickim 2017/2018,  
a pierwsze stypendia będą wypłacane od roku akademickiego 2018/2019.  

9. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłacania 
Stypendium w przypadku wystąpienia okoliczności potwierdzających znaczące pogorszenie 
kondycji finansowej Spółki.  

10. Organizatorem oraz fundatorem Programu Stypendialnego jest Grupa Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A., z siedzibą przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, 
KRS Nr 0000011737 SĄD REJONOWY LUBLIN - WSCHÓD w Lublinie z siedzibą w ŚWIDNIKU, VI 
Wydz. Gosp. - KRS NIP: 716-000-18-22, REGON: 430528900 kapitał zakładowy spółki 
191 150 000 zł, opłacony w całości. 

11. Obsługę oraz nadzór nad Programem Stypendialnym sprawują pracownicy Pionu 
Personalnego.  

 
§ 2. 

Zasady przyznawania Stypendium  
 

1. 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 podejmuje Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 

2. Od decyzji Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie przysługuje odwołanie.  
3. Jako organ doradczy dla Zarządu Spółki powołuje się Kapitułę Stypendialną, do której zadań 

należy: 
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 rekomendowanie uczelni oraz kierunków studiów, które powinny być objęte 
Programem Stypendialnym w poszczególnych latach, na podstawie przewidywanych 
potrzeb kadrowych Spółki; 

 ocena wniosków o stypendia i przedstawianie rekomendacji w tym zakresie. 
4. W skład Kapituły Stypendialnej wchodzą:  

a. Dyrektor Pionu Technologii i Rozwoju 
b. Dyrektor Pionu Korporacyjnego 
c. Dyrektor Pionu Produkcji 
d. Dyrektor Pionu Personalnego  
e. Kierownik Działu Komunikacji Korporacyjnej 
f. Kierownik Sekcji Rozwoju Zasobów Ludzkich 

5. Kapituła Stypendialna działa kolegialnie, a decyzje podejmowane są zwykłą większością 
głosów.  

6. Stypendium przyznawane jest corocznie co najmniej 2 osobom wybranym spośród 
wszystkich kandydatów, którzy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 
kwalifikują się do otrzymania Stypendium. 

7. Przesyłając zgłoszenia do Programu Stypendialnego każdy z uczestników podpisuje 
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego treści oraz wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z realizacją Programu Stypendialnego.  

8. Stypendium może zostać przydzielone osobie, która spełnia następujące kryteria:  
a. Jest studentem określonej uczelni i kierunku studiów II stopnia. Posiada 

udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach określonych przez Grupę Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” 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/licencjackiej;  
c. Posiada średnią ocen z toku studiów I stopnia nie niższą niż 4,20 ;  

9. Studenci ubiegający się o przyznanie Stypendium zobowiązani są do złożenia poprawnie 
wypełnionego wniosku, który stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.  

10. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:  
a. Zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające, że kandydat jest 

studentem studiów II stopnia (magisterskich) na wskazanym kierunku, 
b. Dyplom (dokument) ukończenia studiów I stopnia potwierdzający uzyskanie tytułu 

inżyniera/licencjata oraz ocenę z pracy inżynierskiej/licencjackiej,  
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 I stopnia,  

d. Pisemną opinię promotora pracy inżynierskiej/licencjackiej na temat studenta,  
e. Dokumentację potwierdzającą osiągnięcia w swojej dziedzinie,  
f. Pisemne zobowiązanie studenta, że ukończy stacjonarne studia II stopnia 

(magisterskie) w terminie określonym w Regulaminie Studiów oraz uzyska tytuł 
magistra/ magistra inżyniera.  

11. Do wniosku student może dołączyć inne dokumenty oraz rekomendacje, które potwierdzą 
jego zainteresowania oraz osiągnięcia we wskazanej dziedzinie, wskazanej przez Grupę Azoty 
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  

12. Wniosek o przyznanie Stypendium składa student. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć 
osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, Pion Personalny z dopiskiem „Program 
Stypendialny”.  

13. Termin nadsyłania wniosków w każdej edycji upływa 30 sierpnia. 
14. Wnioski, które zostaną złożone w sposób inny niż określony w niniejszym Regulaminie, nie 

będą rozpatrywane.  
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15. Fakt otrzymania zgłoszenia zostanie potwierdzony mailowo lub drogą pocztową w terminie  
7 dni od otrzymania wniosku.  

16. Etapy kwalifikacji do Programu Stypendialnego:  
a. Etap pierwszy: weryfikacja nadesłanych wniosków wraz z załącznikami.  
b. Etap drugi: rozmowy kwalifikacyjne z osobami, których wnioski stypendialne zostały 

pozytywnie zweryfikowane. Prezentacja osiągnięć naukowych i pracy inżynierskiej 
przez studenta.  

17. Kapituła Stypendialna na podstawie otrzymanych kompletnych wniosków wyłoni studentów, 
którzy zakwalifikują się do etapu drugiego.  

18. W ramach etapu drugiego przedstawiciele Kapituły Stypendialnej przeprowadzą rozmowy 
kwalifikacyjne.  

19. Na podstawie informacji o kandydatach, uzyskanych w etapach pierwszym i drugim, Kapituła 
Stypendialna przygotuje rekomendację o przyznaniu Stypendium w danym okresie.  

20. Wszyscy studenci, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego zostaną 
poinformowani o wynikach postępowania w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji przez 
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  

 

§ 3. 
Zasady wypłacania oraz utrzymania Stypendium  

 

1. Szczegółowe wymogi dotyczące przyznanego Stypendium określone zostaną  w „Umowie 
Stypendialnej", zawieranej między Stypendystą a Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 
S.A, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

2. Stypendium przekazywane jest w okresie kolejnych 4 semestrów, począwszy od początku 
pierwszego semestru po ogłoszeniu wyników danej edycji Programu Stypendialnego.  
W przypadku  zawarcia umowy, o której mowa w ustępie jeden, już po rozpoczęciu semestru  
przy pierwszej wypłacie stypendium po zawarciu umowy następuje wyrównanie kwoty 
stypendium za ubiegłe miesiące (od października). 

3. Stypendium przekazywane jest na osobiste konto bankowe stypendysty wskazane przez 
niego. 

4. Stypendysta zobowiązany jest, 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 § 3. pkt 5. poprzez złożenie 
wniosku o utrzymanie Stypendium, który stanowi załącznik numer 2 do niniejszego 
Regulaminu.  

5. Warunki utrzymania Stypendium:  
a. Zaliczenie kolejnego semestru studiów (średnia ocen nie niższa niż 4,20), w okresie 

kiedy przydzielane było Stypendium,  
b. Kontynuowanie studiów na kierunku określonym w umowie. Angażowanie się w 

realizację projektów związanych z dziedziną wskazaną przez Grupę Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A.,  

c. Podjęcie tematu pracy magisterskiej na temat proponowany przez Grupę Azoty 
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. lub podjęcie tematu z dziedziny interesującej dla 
Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.  

6. W przypadku spełniania przez Stypendystę warunków określonych w niniejszym Regulaminie 
Stypendium kontynuowane jest przez cały okres nauczania, nie dłużej jednak niż przez  
4 semestry. Program Stypendialny trwa do momentu ukończenia przez Stypendystę studiów 
II stopnia i uzyskania tytułu magistra/ magistra inżyniera, jednak nie dłużej niż do 26 roku 
życia.  

7. Obowiązkiem Stypendysty jest poinformowanie na piśmie Grupy Azoty Zakłady Azotowe 
„Puławy” S.A. o każdej zmianie miejsca zamieszkania  
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8. W okresie pobierania stypendium Stypendysta nie może świadczyć pracy - w ramach 
stosunku pracy, ani na żadnej innej podstawie - na rzecz podmiotu prowadzącego działalność 
konkurencyjną wobec Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  

9. Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 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 dziedziną 

wskazaną przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,  
c) Zawieszenia w prawach studenta,  
d) Wymierzenia mu kary prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione  

z winy umyślnej,  
e) Przedstawienia we wniosku o Stypendium lub sprawozdaniu nieprawdziwych 

informacji,  
f) Świadczenia pracy - w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie - na rzecz 

podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Grupy Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A.  

g) Stwierdzenia nagannego zachowania naruszającego dobry wizerunek Grupy Azoty 
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  

10. Wyjątkiem do przypadków opisanych ust. 9 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 

11. Stypendysta jest zobowiązany do poinformowania Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 
S.A. o wszystkich przypadkach powodujących wstrzymanie wypłaty stypendium. W takim 
wypadku jest on zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego stypendium w ciągu 30 dni od 
daty wezwania do zapłaty. 

12. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że wystąpiły okoliczności powodujące wstrzymanie 
stypendium, również w przypadku braku informacji w tej sprawie ze strony Stypendysty, 
Spółka może zwrócić się do Stypendysty pisemnie o złożenie wyjaśnień. W przypadku braku 
odpowiedzi na pismo w ciągu 14 dni od jego otrzymania lub w przypadku potwierdzenia 
podejrzenia wystąpienia okoliczności powodujących wstrzymanie stypendium Stypendysta 
zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego stypendium w ciągu 30 dni od daty 
wezwania do zapłaty. 

13. Decyzję o wstrzymaniu stypendium oraz o wezwaniu Stypendysty do zwrotu otrzymanego 
stypendium podejmuje Zarząd Spółki. 
 

§ 4. 
Zobowiązanie Stypendysty do podjęcia pracy w  Grupie Azoty 

 
1. Po uzyskaniu przez Stypendystę tytułu magistra/magistra inżyniera, Grupa Azoty Zakłady 

Azotowe „Puławy” 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.  

2. Stypendysta po ukończeniu nauki na studiach II stopnia zobowiązany jest podjąć pracę 
zaproponowaną przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 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 Zakłady Azotowe „Puławy” 
S.A. w stosunku do osób zatrudnianych po ukończeniu studiów.  
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3. Stypendysta zobowiązany jest do przepracowania w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 
S.A. bądź też spółce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Azoty co najmniej 2 lat.  

4. W przypadku niepodjęcia pracy w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 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.  

5. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Stypendysta z przyczyn niezależnych od niego 
(nieprzewidziane sytuacje losowe) nie może podjąć pracy w Grupie Azoty Zakłady Azotowe 
„Puławy” S.A. lub kontynuować jej przez okres 2 lat Zarządu Spółki może, na wniosek 
Stypendysty, zwolnić go z tego obowiązku.   
 

§ 5. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Programu Stypendialnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. dostępny 

jest na stronie internetowej www.pulawy.com. 
2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 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.  

3. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niemożność 
wzięcia przez studentów udziału w kolejnych etapach kwalifikacji do Programu 
Stypendialnego w terminach wskazanych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe 
”Puławy” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Puławach (24-110), Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 
13 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe 
„Puławy” Spółka Akcyjna możliwy jest pod adresem iod.pulawy@grupaazoty.com; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji Programu Stypendialnego 
na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO, a w przypadku przyznania 
stypendium w celu realizacji umowy stypendialnej - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO,.  
4) dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 

a) upoważnieni pracownicy administratora danych, 
b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora 
danych i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania tych usług,  

c) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a) do momentu zakończenia rekrutacji stypendystów przypadku nie przyznania 

stypendium; 
b) przez okres 5 lat od momentu zakończenia  pobierania stypendium w przypadku 

przyznania stypendium.  
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 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 

http://www.pulawy.com/
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prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Można 
skorzystać z powyższych uprawnień, kierując stosowne pismo na adres siedziby 
Administratora danych osobowych. 
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o 
stypendium oraz warunkiem zawarcia i realizacji umowy stypendialnej w przypadku 
przyznania stypendium. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 
Programie Stypendialnym. 

5. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  
6. Wszelkie materiały związane z Programem Stypendialnym, przekazane Grupie Azoty Zakłady 

Azotowe „Puławy” S.A nie podlegają zwrotowi.  
7. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 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.  

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.  
 
Załączniki:  
1. Wniosek o stypendium  

2. Wniosek o utrzymanie stypendium 
3. Umowa Stypendialna  
 


