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1. Postanowienia ogólne 

1.1. I edycja Programu Stypendialnego Vattenfall wpisuje się w misję 

podnoszenia jakości nauczania zawodowego oraz ściślejszego powiązania 

potrzeb rynku pracy z kształceniem w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu 

technicznym. 

1.2. Powstanie Programu Stypendialnego Vattenfall 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 Vattenfall 

Heat Poland S.A.  

 

2. Cele i zało Ŝenia Programu Stypendialnego 

2.1. Fundatorem stypendiów zawodowych, przyznawanych w ramach I edycji 

Programu Stypendialnego Vattenfall, jest firma Vattenfall Heat Poland S.A. 

(zwana dalej Fundatorem).  

2.2. Celem I edycji Programu Stypendialnego Vattenfall jest promowanie 

kształcenia w zawodach branŜy energetycznej.  

2.3. I edycja Programu Stypendialnego Vattenfall jest skierowana do uczniów 

uczęszczających do Technikum Mechanicznego lub Technikum Elektrycznego  

w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki, mieszczącym się przy 

ul. Limanowskiego 26/30 w Radomiu (zwanych dalej Uczniami). 

2.4. I edycja Programu Stypendialnego Vattenfall obejmuje lata szkolne 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012. 

2.5. Stypendia zawodowe są przyznawane w oparciu o niniejszy Regulamin.  

 

3.  Kryteria przyznawania stypendium zawodowego 

3.1. Stypendia zawodowe, fundowane w ramach I edycji Programu 

Stypendialnego Vattenfall na rok szkolny 2008/2009, są przyznawane przez 

Komisję Stypendialną trzem Uczniom, którzy spełniają wszystkie poniŜsze 

kryteria: 

a) w roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęli naukę i realizują blok programowy 

„Technik Mechanik” o specjalizacji „Maszynoznawstwo i eksploatacja maszyn  
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z uwzględnieniem maszyn energetycznych” lub „Technik Elektryk” o specjalizacji 

„Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych”, 

b) w stosownym terminie złoŜyli Oświadczenie o Przystąpieniu do I Edycji 

Programu Stypendialnego Vattenfall (zwane dalej Oświadczeniem),  

c) spośród wszystkich Uczniów ubiegających się o stypendium zawodowe 

uzyskali łącznie najwyŜszą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego i średniej 

arytmetycznej ocen końcowych na świadectwie ukończenia gimnazjum  

(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 wyŜsza średnia arytmetyczna ocen końcowych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z przedmiotów takich jak: matematyka oraz fizyka 

z astronomią).  

3.2. W kolejnych latach trwania I edycji Programu Stypendialnego Vattenfall 

stypendia zawodowe są przyznawane przez Komisję Stypendialną trzem 

wybranym Uczniom, którzy spełniają wszystkie poniŜsze kryteria: 

a) w danym roku szkolnym kontynuują realizowanie jednego z bloków 

programowych wymienionych w pkt.3.1.a, 

b) w stosownym terminie złoŜyli Oświadczenie, 

c) spośród wszystkich ubiegających się o stypendium zawodowe uzyskali 

najwyŜsze średnie arytmetyczne ocen końcowych z przedmiotów zawodowych 

(w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej średniej 

arytmetycznej ocen końcowych z przedmiotów zawodowych o kolejności 

przyznania stypendium decyduje wyŜsza średnia arytmetyczna ocen końcowych 

na świadectwie w danym roku szkolnym z przedmiotów takich jak: matematyka 

oraz fizyka z astronomią). 

 

4. Komisja Stypendialna 

4.1. W celu ustalenia listy potencjalnych stypendystów Programu Stypendialnego 

Vattenfall (zwanych dalej Stypendystami) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 

w Radomiu im. Tadeusza Kościuszki (zwany dalej Dyrektorem) i Fundator 

powołują do 30 września  danego roku szkolnego Komisję Stypendialną, która 

ma za zadanie dokonać oceny merytorycznej Oświadczeń w oparciu o kryteria,  

o których mowa w pkt.3. 
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4.2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

a) Dyrektor lub wskazany przez niego członek kadry kierowniczej Szkoły – 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej, 

b) Przedstawiciel Fundatora – członek Komisji Stypendialnej, 

c) Przedstawiciel Rady Rodziców – członek Komisji Stypendialnej, 

d) Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – członek Komisji Stypendialnej.  

4.3. Posiedzenia Komisji Stypendialnej odbywają się przy obecności co najmniej 

3/4 jej członków.  

4.4. Posiedzeniem Komisji Stypendialnej kieruje Przewodniczący Komisji 

Stypendialnej. 

 

5. Procedura ubiegania si ę o stypendium zawodowe 

5.1. Warunkiem ubiegania się o stypendium zawodowe w ramach I edycji 

Programu Stypendialnego Vattenfall jest złoŜenie 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 naleŜy złoŜyć w dwóch 

egzemplarzach w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu im. 

Tadeusza Kościuszki. Jeden egzemplarz Oświadczenia zostaje przekazany 

Fundatorowi, drugi natomiast pozostaje w ewidencji szkoły. 

5.4. Do Oświadczenia naleŜy dołączyć: 

a) w roku szkolnym 2008/2009 poświadczone przez Dyrektora kopie świadectwa 

ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego, 

b) w kolejnych latach trwania I edycji Programu Stypendialnego Vattenfall 

poświadczoną przez wychowawcę i Dyrektora średnią arytmetyczną ocen 

końcowych z przedmiotów zawodowych,  

c) we wszystkich latach trwania I edycji Programu Stypendialnego Vattenfall, 

podpisane przez wychowawcę i Dyrektora zaświadczenie o realizowaniu jednego 

z bloków programowych wymienionych w pkt.3.1.a. 

5.5. Wypełnione i podpisane Oświadczenie wraz z załącznikami, o których mowa 

w pkt.5.4. naleŜy złoŜyć najpóźniej do 20 września  danego roku szkolnego. 

5.6. Wzór Oświadczenia obowiązujący w roku szkolnym 2008/09 zostaje 

zamieszczony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
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5.7. Wzór Oświadczenia obowiązujący w kolejnych latach trwania  

I edycji Programu Stypendialnego Vattenfall zostaje zamieszczony  

w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5.8. Oświadczenia złoŜone po 20 września danego roku szkolnego  

oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

6. Procedura przyznawania stypendiów zawodowych 

6.1. Stypendia zawodowe na dany rok szkolny przyznawane są przez Komisję 

Stypendialną trzem Uczniom, którzy spełniają kryteria wymienione w pkt.3 

zgodnie z procedurą zawartą w pkt.5. 

6.2. Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów 

zawodowych do dnia 10 października  danego roku szkolnego. 

 

7. Ogłaszanie wyników  

7.1. Stypendyści Programu Stypendialnego Vattenfall zostają ogłoszeni  

do 15 października danego roku szkolnego. 

7.2. Informację o przyznanym stypendium zawodowym Stypendysta otrzymuje  

w formie pisemnego zawiadomienia podpisanego przez Przewodniczącego 

Komisji Stypendialnej i Przedstawiciela Fundatora. 

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 Fundatora.  

 

8. Zasady realizacji przyznanych stypendiów zawodow ych  

8.1. Stypendium zawodowe jest przyznawane na okres 10 miesięcy, tj.  

od 1 września do 30 czerwca danego roku szkolnego. 

8.2.  Kwota stypendium zawodowego wynosi 1500 zł netto (1852 zł brutto). 

8.3. Stypendium zawodowe jest wręczane Stypendyście w postaci jednorazowej 

wypłaty całej kwoty gotówką lub czekiem.  

8.4. W przypadku Stypendysty niepełnoletniego odbiór stypendium zawodowego 

potwierdza rodzic lub opiekun prawny Stypendysty bądź upowaŜniony przez 

rodzica lub opiekuna prawnego Stypendysty Przewodniczący Komisji 

Stypendialnej.  
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8.5. Wzór upowaŜnienia dla Przewodniczącego Komisji Stypendialnej 

zamieszcza się w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

8.6. Uroczyste wręczenie Stypendystom stypendiów zawodowych z rąk 

Przedstawiciela Fundatora ma miejsce do 30 października  danego roku 

szkolnego.  

8.7. Przewodniczący Komisji Stypendialnej zobowiązuje się powiadomić 

Stypendystów o przyznaniu i terminie uroczystego wręczenia stypendium oraz 

umoŜliwić Stypendystom udział w tym wydarzeniu. 

8.8. W imieniu Stypendysty, który z przyczyn losowych nie będzie mógł odebrać 

stypendium, odbierze je jeden z rodziców lub opiekunów prawnych Stypendysty, 

a w przypadku jego nieobecności - Przewodniczący Komisji Stypendialnej, który 

następnie przekaŜe je Stypendyście. 

 

9. Postanowienia ko ńcowe 

9.1. Decyzja podjęta przez Komisję Stypendialną jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej prawo odwołania. 

9.2. Fundator, na mocy porozumienia z Przewodniczącym Komisji Stypendialnej, 

zastrzega sobie prawo do organizowania następnych edycji Programu 

Stypendialnego Vattenfall. 

9.3. Obsługę administracyjną Komisji Stypendialnej zapewnia sekretariat Zespołu 

Szkół Technicznych w Radomiu im. Tadeusza Kościuszki. 

9.4. Fundator, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, odpowiada  

za naliczenie, pobranie i odprowadzenie tego podatku na rachunek właściwego 

Urzędu Skarbowego.   

9.5. Stypendysta, któremu wcześniej nie został nadany NIP, zobowiązany będzie 

do dokonania zgłoszenia o nadanie NIP (a w przypadku Stypendysty 

niepełnoletniego uczynią to w jego imieniu rodzice lub opiekunowie prawni) 

niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o przyznaniu stypendium 

zawodowego, a następnie do przekazania informacji o NIP (wraz z adresem 

Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania Stypendysty) do 

sekretariatu Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu im. Tadeusza Kościuszki. 
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9.6. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

a) na stronie internetowej Fundatora, 

b) na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu im. Tadeusza 

Kościuszki, 

c) w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu im. Tadeusza 

Kościuszki. 

9.7. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone jedynie w formie pisemnej 

pod rygorem niewaŜności. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

pieczątka szkoły 

 

miejscowość, data 

.................................................. 

imię, nazwisko ucznia 

.................................................................. 

dokładny adres zameldowania ucznia 

.................................................................... 

nr PESEL ucznia 

………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO I EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

VATTENFALL 

  

     Oświadczam, Ŝe w roku szkolnym 2008/2009 przystępuję do I edycji Programu 

Stypendialnego Vattenfall i ubiegam się o stypendium zawodowe.  

      Uzyskana przeze mnie łączna liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego i średniej 

arytmetycznej ocen końcowych na świadectwie ukończenia gimnazjum wyniosła ........... . 

     Jednocześnie oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Regulaminem I edycji Programu 

Stypendialnego Vattenfall i akceptuję jego warunki. 

     WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji  

I edycji Programu Stypendialnego Vattenfall. 

  

........................................................ 

 podpis ucznia 

 

 

WyraŜam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego ……………………...……..  
(imię i nazwisko) 

 w I edycji Programu Stypendialnego Vattenfall i potwierdzam powyŜsze dane 

zawarte w Oświadczeniu.  

 

................................................... 

podpis rodzica / opiekuna prawnego ucznia* 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

pieczątka szkoły 

 

miejscowość, data 

………………………………………………….. 

imię, nazwisko ucznia 

.................................................................... 

dokładny adres zameldowania ucznia 

.................................................................... 

nr PESEL ucznia 

.................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO I EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

VATTENFALL 

 

 Oświadczam, Ŝe w roku szkolnym …………/……….. przystępuję do I edycji 

Programu Stypendialnego i ubiegam się o stypendium zawodowe. 

 W minionym roku szkolnym uzyskana przeze mnie średnia ocen 

z przedmiotów zawodowych wyniosła ......... . 

 Jednocześnie oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Regulaminem I edycji 

Programu Stypendialnego Vattenfall i akceptuję jego warunki. 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

realizacji I edycji Programu Stypendialnego Vattenfall. 

......................................... 

 podpis ucznia 

 

WyraŜam* zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego …………………………..   
(imię i nazwisko) 

 w I edycji Programu Stypendialnego Vattenfall i potwierdzam powyŜsze dane 

zawarte w Oświadczeniu.  

 

........................................................ 

podpis rodzica / opiekuna prawnego ucznia** 
 
   

*   wypełnić tylko w przypadku ucznia niepełnoletniego  
**  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 

........................................................ 

miejscowość, data 

 

 

 

 

UPOWAśNIENIE 

 

 

UpowaŜniam Przewodniczącego Komisji Stypendialnej Pana/Panią* 

 .........................................................................., legitymującą / legitymującego* się 

dowodem osobistym (numer, seria) ...................................... …………………….. 

do poświadczenia odbioru przez moje dziecko/podopiecznego* 

………………………......................... stypendium zawodowego przyznanego na rok 

szkolny…………/……….w ramach I edycji Programu Stypendialnego Vattenfall.  

 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

podpis rodzica / opiekuna prawnego ucznia* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


