Regulamin przyznawania
Nagrody Santander Universidades dla studentów Politechniki Łódzkiej
w roku akademickim 2020/2021

I. INFORMACJE OGÓLNE
§1
Niniejszy dokument reguluje warunki i tryb przyznawania Nagrody dla studentów Politechniki Łódzkiej
przez Fundację Politechniki Łódzkiej, w ramach Programu Santander Universidades, prowadzonego
w Polsce przez Santander Bank Polska S.A. (dalej: Program).
§2
Organizatorem Programu jest Fundacja Politechniki Łódzkiej, ul. Stefana Żeromskiego 116, 90—24
Łódź, KRS: 0000393962, NIP: 727-278-23-68, REGON: 101265884 (dalej: Fundacja PŁ).
§3
Uczestnikiem Programu jest student/ka, który/a zgłosił/a chęć uczestnictwa w Programie i spełnił/a
wymagania określone w Regulaminie § 9.

II. KOMITET MONITORUJĄCY
§4
1. Nagrody przyznaje Komitet Monitorujący zgodnie z zawartą Umową z Fundacją Santander Bank
Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Fundacji PŁ.
2. W skład Komitetu Monitorującego wchodzą:
Z ramienia Fundacji Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Łódzkiej:
1) dr Dariusz Koperczak – Prezes Zarządu Fundacji PŁ;
2) Ilona Kabat – pracownik administracyjny Fundacji PŁ;
3) Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej;
4) Przedstawiciel Biura Karier Politechniki Łódzkiej.
Z ramienia Santander Universidades:
1) Tomasz Torzyński – Santander Universidades.
§5
1. Komitet Monitorujący nie może zmieniać liczby reprezentantów Fundacji PŁ oraz Uczelni ani liczby
reprezentantów Santander Universidades.

1.
2.
3.
4.

§6
Komitet działa do 15 czerwca 2021 r.
Komitet podejmuje decyzje większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Decyzje Komitetu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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5. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
6. Posiedzenia Komitetu mogą odbywać się za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się
na odległość, jeżeli zgodę na to wyrażą wszyscy jej członkowie.

III. NAGRODY SANTANDER UNIVERSIDADES
§7
1. Komitet przydziela Nagrody Santander Universidades dla studentów Politechniki Łódzkiej.
2. Wysokość jednorazowej nagrody wynosi 2.000,00 zł brutto.

IV. NAGRODA SANTANDER UNIVERSIDADES
DLA WYBITNYCH STUDENTOW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
§8
1. Nagrody przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem
kompetencji, rozwojem naukowym i badawczym, wymianą międzynarodową, m.in. poprzez udział
w konferencjach naukowych i badawczych lub poprzez wymianę studencką.
2. Nagrody będą przyznawane studentom za zaangażowanie społeczne, realizację inicjatyw na Uczelni
i poza nią, propagowanie nauki i przedsiębiorczości, działalność na rzecz i dla dobra Uczelni oraz
osiągnięcia w nauce.
3. W ramach przyznanych środków, w roku akademickim 2020/2021, Fundacja PŁ zrealizuje pięć
jednorazowych nagród.
§9
Nagroda Santander Universidades może być przyznana studentowi/ce, który/a ukończył/a co najmniej
pierwszy rok studiów I stopnia i spełnia łącznie następujące warunki:
1. jest studentem/ką studiów I lub II stopnia.
2. uzyskał/a dobre wyniki w nauce i średnia ważona ocen z ostatniego zaliczonego semestru
przed semestrem, w którym składany jest wniosek, wynosi minimum 4,00.
3. posiada szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku (dyplomy, zaświadczenia,
certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej lub pozauczelnianej za ostatnie
12 miesięcy, liczone od daty złożenia wniosku.
4. złożył/a w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Nagrodę Santander Universidades wraz
z załącznikami.

1.
2.
3.
4.

§ 10
Nabór wniosków o Nagrodę Santander Universidades będzie trwał od dnia 14.04.2021 r. do dnia
23.05.2021 r. na stronie internetowej https://www.becas-santander.com.
Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komitet najpóźniej do 11.06.2021 r.
Nagroda Santander Universidades może być przyznana osobie, która otrzymuje inne stypendia.
Wyniki Programu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.fundacja.p.lodz.pl do dnia
15.06.2021 r. do godz. 15.00. Dodatkowo o wynikach Programu Komitet Monitorujący poinformuje
wszystkich nagrodzonych e-mailem.
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5. Fundacja PŁ zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów, ich zdjęć oraz
informacji o osiągnięciach naukowych na stronie internetowej Fundacji PŁ, Uczelni oraz innych
nośnikach informacyjnych, w celu promowania idei wsparcia rozwoju naukowego studentów
Politechniki Łódzkiej.
6. Warunkiem formalnym uczestnictwa w rekrutacji jest złożenie przez kandydata stosownego
oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację
Politechniki Łódzkiej do celów realizacji naboru. Administratorem danych osobowych Uczestników
rekrutacji będzie Fundacja Politechniki Łódzkiej.
7. Przystąpienie do Programu, czyli złożenie wniosku o przyznanie Nagrody Santander Universidades
dla studentów Politechniki Łódzkiej przez Fundację Politechniki Łódzkiej związane jest
z przetwarzaniem danych osobowych.
8. Dane osobowe na potrzeby wyłonienia Laureatów będą przetwarzanie w oparciu o zgodę, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
9. Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona
wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 11
Podstawą wypłaty Nagrody Santander Universidades jest posiadanie statusu studenta/ki
Politechniki Łódzkiej.
Wypłata Nagrody będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.
Kwota przyznanego Nagrody zostanie pomniejszona o zaliczkę z tytułu podatku dochodowego,
którą w imieniu Laureata odprowadzi Fundacja Politechniki Łódzkiej.
Nagroda zostanie przekazana na wskazany przez Laureata rachunek bankowy.
Wypłata Nagród zostanie zrealizowana do dnia 30.06.2021 r.

V. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 12
Wysokość środków przeznaczonych na Nagrody ustalana jest jednorazowo przez Komitet
Monitorujący.
§ 13
We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Komitet
Monitorujący.
§ 14
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Fundacji Politechniki
Łódzkiej www.fundacja.p.lodz.pl.
Z ramienia Fundacji Politechniki Łódzkiej:
dr Dariusz Koperczak – Prezes Zarządu
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