
 

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ 

ABB 

DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 

W RAMACH PROGRAMU „MŁODZI W ŁODZI” 

 

§ 1 

 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów  

w ramach Programu Stypendiów fundowanych przez pracodawców dla studentów 

Politechniki Łódzkiej, jako programu partnerskiego Miasta Łodzi, Politechniki 

Łódzkiej oraz firmy ABB.  

 

2. Program ma na celu motywowanie do dalszego rozwoju, promowanie dobrych 

wyników w nauce oraz pobudzanie młodych ludzi do rozwijania talentów i umiejętności 

w dziedzinach, które są istotne z punktu widzenia pracodawców. 

 

3. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym i stanowi formę finansowego wsparcia 

dla studentów, wyróżniających się co najmniej dobrymi wynikami  

w nauce, zaangażowaniem w działalność organizacji i instytucji studenckich oraz 

dążeniem do zdobywania dodatkowych kwalifikacji poza uczelnią. Stypendium 

powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań studenta oraz 

wspomagać możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. 

 

4. W Programie Stypendiów fundowanych uczestniczą: 

▪ Miasto Łódź; 

▪ Politechnika Łódzka; 

▪ Firma ABB. 

 

5. Firma ABB w XV edycji Programu Stypendialnego funduje 4 Stypendia: 

▪ 2 stypendia – Biznes Systemów Napędowych 

▪ 1 stypendium – Biznes Elektryfikacji 

▪ 1 stypendium – Korporacyjne Centrum Technologiczne 

 

§ 2 

 

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

Program – Program stypendiów fundowanych przez pracodawców w ramach programu 

Młodzi w Łodzi. 

Student – osoba ucząca się w systemie dziennym studiów pierwszego  

i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej (z wyłączeniem studentów studiów 

doktoranckich). 

Stypendium – stypendium fundowane przez Fundatora w postaci świadczenia 

finansowego na rzecz Studenta. 

Fundator – pracodawca, który zdecyduje przyznać przynajmniej jedno stypendium  

w danym roku akademickim i wypłacać je Studentowi przez okres 9 miesięcy. 

Stypendysta – student, który na podstawie decyzji Komisji został uhonorowany 

Stypendium. 



 

 

 

 

Komisja – Komisja stypendialna, która podejmuje kolegialnie decyzję  

o przyznaniu Stypendium. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Fundatora, 

Politechniki Łódzkiej i Miasta Łodzi. Komisja może zawierać od  

2 do 5 członków. 

Mentor – osoba wybrana przez Fundatora na opiekuna Stypendysty, wyróżniająca się 

doświadczeniem zawodowym oraz zobowiązana do merytorycznej współpracy ze 

Stypendystą w trakcie trwania Stypendium (dotyczy 2 Stypendiów, fundowanych przez 

Biznes Systemów Napędowych). 

 

2. Fundator określa kierunek studiów oraz stopień studiów, dla którego chce ufundować 

Stypendium. 

 

3. O Stypendium ze strony firmy ABB może ubiegać się student: 

 

A. studiujący na wybranych semestrach: 

▪ co najmniej V semestr studiów I stopnia, 

▪ co najmniej I semestr studiów II stopnia. 

 

B. studiujący na Politechnice Łódzkiej, na jednym z poniższych kierunków: 

▪ na Wydziale Mechanicznym, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, 

Automatyka i Robotyka, Energetyka, Inżynieria produkcji,  

▪ na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na 

kierunku Robotyka i Automatyka, Elektronika i Telekomunikacja, 

Elektrotechnika, Mechatronika, Informatyka 

▪ W Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE, na kierunku Elektronika 

i Telekomunikacja, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Computer 

Science/Information Technology, Mechanical Engineering, Business 

Engineering, Human-Computer Interaction, Master of Business Studies, 

Business and Technology 

▪ na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji na kierunku Zarządzanie  

i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Zarządzania, Logistyka, Inżynieria 

Bezpieczeństwa Pracy. 

 

C. spełniający poniższe kryteria: 

▪ uzyskał średnią z ocen z ostatniego semestru min. 4,0 lub wynik co najmniej 

dobry na dyplomie potwierdzającym ukończenie studiów  

I stopnia, 

▪ posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, 

▪ posiada doświadczenie w pracy w organizacjach studenckich i kołach 

naukowych, 

▪ jest zainteresowany odbyciem płatnych praktyk studenckich 

w ABB po zakończeniu Stypendium, 

▪ jest gotowy do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach z Mentorem  

- przedstawicielem ABB - na terenie firmy (spotkanie raz w miesiącu),  

w bliższego poznania organizacji (dotyczy 2 Stypendiów ufundowanych przez 

Biznes Systemów Napędowych), 

 



 

 

 

 

▪ jest otwarty na pełnienie funkcji ambasadora ABB na swojej uczelni  

i zobowiąże się dbać o dobre imię ABB (na przykład poprzez informowanie 

przedstawicieli Fundatora o bieżących wydarzeniach,  

a także uczestnictwo w targach pracy i innych inicjatywach Fundatora  

o charakterze employer brandingowym), 

▪ zaakceptował zasady przyznawania Stypendium określone  

w niniejszym  regulaminie. 

 

4. Fundator zobowiązuje się do: 

▪ zapewnienia każdemu Stypendyście wsparcia ze strony jednego Mentora 

(dotyczy 2 stypendiów fundowanych przez Biznes Systemów Napędowych), 

▪ organizacji cyklicznych spotkań z przedstawicielem ABB na terenie firmy 

(dotyczy 2 stypendiów fundowanych przez Biznes Systemów Napędowych), 

▪ zapewnienia dostępu do wiedzy eksperckiej,  

▪ zapewnienia możliwości poznania specyfiki firmy (oprowadzenie po Zakładach, 

zapoznanie z pracą różnych działów), 

▪ wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych case’ów biznesowych oraz wsparcia w 

zakresie opracowania raportu z okresu objętego Stypendium (dotyczy 2 

stypendiów fundowanych przez Biznes Systemów Napędowych). 

 

§ 3 

 

1. Student ubiegający się o Stypendium powinien wypełnić wniosek elektroniczny 

dostępny na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl. 

 

2. Student ubiegający się o Stypendium powinien wypełnić wniosek elektroniczny 

dostępny na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl. w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 28 października 2022r.  

3. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie/skany dokumentów potwierdzających 

aktywności uwzględnione we wniosku określone w §4 (zaświadczenia, certyfikaty, listy 

referencyjne itp.). Wszystkie w/w dokumenty należy zebrać w folderze udostępnionym 

na dysku Google, a link do folderu wkleić w odpowiedniej rubryce wniosku 

stypendialnego. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

4. Oceny wniosków złożonych przez studentów dokonuje Komisja, o której mowa w §2 

ust. 1, na podstawie kryteriów określonych w §4. 

 

5. Komisja zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia danych podanych przez 

kandydata we wniosku celem ich weryfikacji. 

 

6. Każdy z członków Komisji przy ocenie wniosków stypendialnych posługuje się oceną 

punktową, przyznając każdemu z wniosków ocenę indywidualną wg tabeli 

umieszczonej w §4 pkt. 2. O końcowej ocenie poszczególnych wniosków decyduje 

ocena średnia obliczona jako średnia arytmetyczna z ocen wszystkich członków 

Komisji za poszczególne kryteria.  

 

http://www.mlodziwlodzi.pl/


 

 

 

7. Stypendia zostaną przyznane czterem kandydatom, którzy przejdą pomyślnie 

wymienione powyżej etapy. 

 

8. Komisja utworzy listę rezerwową kandydatów, na wypadek gdyby Stypendysta utracił 

w trakcie trwania roku akademickiego prawo do otrzymywania Stypendium na skutek 

naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Lista rezerwowa utworzona zostanie z 

kandydatów, którzy nie uzyskali Stypendium w czasie postępowania kwalifikacyjnego, 

w kolejności uzyskania jak najwyższej ilości punktów. 

 

9. Ocena punktowa poszczególnych wniosków jest jawna i jest publikowana na stronie 

www.mlodziwlodzi.pl w postaci list rankingowych poszczególnych programów 

stypendialnych. 

 

10. Od decyzji Komisji w sprawie przyznania Stypendium nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 4 

 

1. W trakcie oceny punktowej wniosku można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 

2. Komisja ocenia Studentów według określonych kryteriów i punktacji. Proces wyboru 

najlepszych studentów odbywa się w dwóch etapach: 

▪ Etap I (maksymalnie 50 pkt): 

o Średnia ocen za ostatnie dwa semestry – do 25 pkt:  

▪ 5,00 - 4,95   -   25 pkt. 

▪ 4,94 - 4,89   -   23 pkt. 

▪ 4,88 - 4,83   -   22 pkt.  

▪ 4,82 - 4,77   -   20 pkt. 

▪ 4,76 - 4,71   -   18 pkt.  

▪ 4,70 - 4,65   -   16 pkt. 

▪ 4,64 - 4,59   -   14 pkt.  

▪ 4,58 - 4,53   -   12 pkt. 

▪ 4,52 - 4, 47   -  10 pkt. 

▪ 4,46 - 4,41    -  8 pkt. 

▪ 4,40 - 4,35   -   6 pkt. 

▪ 4,34 - 4,29  -    4 pkt. 

▪ 4,28 - 4,17  -    2 pkt. 

▪ 4,16 - 4,01  -    1 pkt. 

o Dodatkowa działalność (koła naukowe, wydziałowe rady studentów, 

praktyki, staże studenckie nadobowiązkowe) - do 25 pkt. 

▪ Etap II (maksymalnie 50 pkt): 

o Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której będzie oceniana m.in. 

motywacja do realizacji praktyk w ABB oraz pełnienia funkcji 

Ambasadora firmy, znajomość języka angielskiego.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 5 

 

1. Stypendium będzie przyznawane w formie finansowej przez rok akademicki  

(9 miesięcy), w wysokości 900 zł brutto miesięcznie na jednego studenta. 

 

2. Fundator zobowiązuje się do ufundowania Stypendium czterem studentom. 

 

3. Decyzja o przyznaniu Stypendium będzie podana do publicznej wiadomości dnia 16 

listopada 2022 r. na stronie internetowej www.mlodziwlodzi.pl. 

 

4. Przyznane Stypendia podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

 

1. Stypendysta w trakcie otrzymywania Stypendium zobowiązany jest wobec Fundatora 

do: 

▪ informowania o faktach mających wpływ na tok studiów (np. długotrwała 

choroba); 

▪ informowania o zamiarze przerwania studiów, zmiany uczelni czy kierunku 

studiów oraz podjęciu dodatkowych studiów; 

▪ kontaktowania się ze wskazaną przez Fundatora osobą (na zasadach przez nią 

ustalonych) we wszystkich sprawach związanych  

z wykonywaniem postanowień niniejszego regulaminu. 

 

2. Stypendysta jest zobowiązany do stawienia się na uroczystym spotkaniu, podczas 

którego odbędzie się wręczenie symbolicznych czeków stypendialnych, które odbędzie 

się w przeciągu 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyników niniejszego naboru. O terminie 

spotkania Stypendysta zostanie powiadomiony telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną. 

 

3. Stypendysta wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych personalnych oraz 

wizerunku w celach promocyjnych Programu. 

 

4. Fundator podpisze ze Stypendystą umowę, w której określone zostaną prawa 

 i obowiązki stron, z zastrzeżeniem nienaruszania postanowień niniejszego regulaminu.  

 

5. Wypłatę Stypendium wstrzymuje się w przypadku niewywiązywania się Stypendysty z 

któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 tego paragrafu. 

 

6. W przypadku niewywiązania się Stypendysty z powyższych ustaleń, Fundator ma 

prawo do wstrzymania wypłacania Stypendium. 
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§ 9 

 

1. Administratorem danych osobowych Stypendystów jest Urząd Miasta Łodzi z siedzibą  

w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 

(42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl oraz ABB Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1, NIP: 526-030- 44-84, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004745, 

kapitał zakładowy 245.460.765,92 złotych, numer BDO: 00011234. 

 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych 

przedmiotowo ze Stypendium. 

 

3. Dane osobowe Stypendystów mogą być przetwarzane przez podmioty realizujące w 

imieniu Administratora działania związane z obsługą Programu Stypendialnego: 

a. członkom Komisji Stypendialnej wyłącznie w celu oceny aplikacji oraz 

Fundatorom stypendiów w celu nawiązania kontaktu z wybranym Stypendystą; 

b. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, 

bankowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na 

podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.  

c. podmiotom świadczącym usługi hostingowe portalu www.mlodziwlodzi.pl oraz 

wsparcia utrzymania oprogramowania i poprawnego działania portalu; 

d. podmiotom świadczącym usługi masowego mailingu, wyłącznie w zakresie 

adresu e-mail.   

 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 

celów, w których dane te są przetwarzane. 

 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Stypendystów stanowi art. 6 ust. 1 

pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne 

Rozporządzenie o ochronie Danych – w skrócie zwane RODO), tj. zgoda wyrażona 

przez Stypendystę. 

 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w 

Programie Stypendialnym i przyznania Stypendium. 

 

7. Stypendysta ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia  przetwarzania. 

 

8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Stypendysta ma 

prawo do cofnięcia takiej zgody w sposób przewidziany dla jej wyrażenia. Cofnięcie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje wycofaniem Stypendysty z udziału 

w Programie Stypendialnym. 

 

9. Stypendysta ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( w Polsce jest to 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia przez 

Administratora jego praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  

mailto:lckm@uml.lodz.pl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mlodziwlodzi.pl%2F&data=05%7C01%7Cewa.cywinska1%40pl.abb.com%7Ce4c10b9368264e24dffd08da97df91a2%7C372ee9e09ce04033a64ac07073a91ecd%7C0%7C0%7C637989283713030130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ws%2FnqR93FBeClLI3MLn7sw7H%2FaAh8JYJgRODiFXG%2BVo%3D&reserved=0


 

 

 

Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o ochronie Danych – w skrócie zwanym 

RODO). 

 

10. Dane osobowe Stypendystów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji i nie będą wykorzystywane do oceny czynników osobowych osoby fizycznej 

(nie będą profilowane). 

 

§ 8 

 

1. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu  

w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Komisja 

Stypendialna. 

 


