
 
 

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO  

Transition Technologies PSC S.A.  

DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ I UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

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 i Uniwersytetu Łódzkiego, jako programu partnerskiego Miasta Łodzi, Politechniki 

Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz firmy Transition Technologies PSC S.A.  Ma on na 

celu motywowanie studentów do pracy nad rozwojem osobistym, promowanie dobrych 

wyników w nauce oraz pobudzanie do rozwijania talentów z dziedzin, które są istotne z 

punktu widzenia pracodawców. 
 

2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym i stanowi formę finansowego wsparcia  

i motywacji dla studentów wyróżniających się co najmniej dobrymi wynikami w nauce, 

zaangażowaniem w działalność organizacji 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. 
 

3. W programie stypendialnym uczestniczą:  
1) Miasto Łódź; 
2) Politechnika Łódzka; 
3) Uniwersytet Łódzki; 
4) Transition Technologies PSC S.A.  
 

§ 2 

 

1. Użyte w 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  

Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego (z wyłączeniem studentów studiów 

doktoranckich). 

Stypendium – stypendium fundowane przez Fundatora w postaci świadczenia finansowego 

na rzecz Studenta. 

Fundator – pracodawca, który zdecyduje się przyznać przynajmniej jedno stypendium  

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

kalendarzowych. 

Stypendysta – student, który na podstawie decyzji Komisji został uhonorowany Stypendium. 

Komisja – Komisja stypendialna, która podejmuje kolegialnie decyzję o przyznaniu 

Stypendium. W skład Komisji wchodzą po jednym przedstawicielu Fundatora, Politechniki 

Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Miasta Łodzi. 

 

 

2. Fundator wskazuje kierunek studiów dla którego chce ufundować Stypendium. 



 
 
 

 

 

 

3. O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej trzeciego roku studiów 

licencjackich lub inżynierskich bądź co najmniej pierwszego roku studiów drugiego 

stopnia Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego, który: 

 - studiuje na kierunku Informatyka lub pokrewnym;  

 - uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej; 

 - zaakceptował zasady przyznawania Stypendium określone w niniejszym regulaminie. 

 

§ 3 

 

1. Student ubiegający się o stypendium winien wypełnić oraz wysłać wniosek elektroniczny 

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

do dnia 28 października 2022 r.- 

2. 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. 

3. 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 sprawo 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 w skali od 1 do 100, przyznając każdemu z wniosków ocenę indywidualną.  

O końcowej ocenie poszczególnych wniosków decyduje ocena średnia obliczona jako średnia 

arytmetyczna z ocen wszystkich członków Komisji za poszczególne kryteria. 
 

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

www.mlodziwlodzi.pl w postaci list rankingowych poszczególnych programów 

stypendialnych. Administratorem danych osobowych opublikowanych na stronie 

www.mlodziwlodzi.pl jest Miasto Łódź. 
 

8. Stypendia będą przyznane kandydatom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.  

W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów, 

decyzję podejmuje przedstawiciel Fundatora. 
 

9. 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 najwyższej ilości punktów. 
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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 następujących kryteriów i punktacji: 

 

1)         Dobra znajomość min. jednego z wymienionych języków programowania:  Java, Java 

Script, .Net/C#, C++, Python, Golang– do 20 pkt. 

2)         Średnia ocen za ostatnie dwa semestry:  Średnia powyżej 4,0 – do 10 pkt. 

3)         Udział w realizowanych projektach programistycznych (jakich, potwierdzony) 

            – do 20 pkt. 

4)         Odbyte kursy, szkolenia, warsztaty, certyfikaty (jakie, potwierdzone) – do 20 pkt. 

5)         Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2  – do 20 pkt. 

6)         Rozmowa kwalifikacyjna w formie autoprezentacji dla 3 kandydatów o najwyższej 

ilości zdobytych punktów w ramach kryteriów wskazanych w pkt 1-5 – do 10 pkt. 

 

§ 5 

 

1. Stypendium będzie przyznawane w formie finansowej przez rok akademicki (9 miesięcy), 

w wysokości  800 zł brutto miesięcznie na jednego studenta. 

 

2. Fundator zobowiązuje się do ufundowania Stypendium dla jednego Studenta. 

 

3. Decyzja o przyznaniu Stypendium fundowanego będzie podana do publicznej wiadomości 

do 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: 

1) informowania o faktach mających wpływ na tok studiów (np.: długotrwała choroba); 

2) informowaniu o ubieganiu się o zgodę na przerwanie studiów, zmianę uczelni czy 

kierunku studiów oraz podjęcie dodatkowych studiów; 

3) 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 mającym na celu 

wręczenie symbolicznych czeków stypendialnych, które odbędzie się w przeciągu 1 miesiąca 

od daty ogłoszenia wyników niniejszego naboru. O terminie spotkania Stypendysta zostanie 

powiadomiony pocztą elektroniczną. 

 

3. Stypendysta zobowiązany jest na prośbę Fundatora reprezentować firmę Fundatora na 

uczelni jako Ambasador Fundatora. 
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4. Fundator może podpisać ze Stypendystą umowę, w której określone zostaną prawa  

i obowiązki stron, z zastrzeżeniem nie naruszania postanowień niniejszego regulaminu.  

 

5. Wypłatę Stypendium wstrzymuje się w przypadku nie wywiązania się Stypendysty  

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

 

 

§ 7 

 

1. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu  

w dowolnym momencie bez podania przyczyn. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Komisja Stypendialna. 

 
 

 

 

 

Klauzula Informacyjna Transition Technologies PSC S.A. 

dla kandydatów ubiegających się o udział w Programie Stypendialnym Transition Technologies PSC S.A. 

oraz dla Stypendysty wyłonionego przez Komisję stypendialną do udziału w Programie 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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 (dalej RODO) Transition Technologies PSC S.A. 

informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi, 

ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000930989, posiadającą NIP 7292712388, o kapitale 

zakładowym 1 468 800,00 zł, wpłaconym w całości. 

2. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu adresu 

e-mail: contact@ttpsc.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 661 799 553. 

3. Dane będą przetwarzane w celu: 

a) Przeprowadzenia naboru wniosków stypendialnych, dokonania ich oceny przez Komisję 

stypendialną oraz wyłonienia Stypendysty spośród kandydatów ubiegających się o  udział  

w programie stypendialnym organizowanym przez Miasto Łódź, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet 

Łódzki i Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi o którym mowa w Regulaminie 

Programu Stypendialnego Firmy Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi, a podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby na przetwarzanie 

jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b) przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Administratora, natomiast podstawą prawną  

do ich przetwarzania  art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

c) zawarcia i wykonywania umowy zawieranej między Administratorem a Stypendystą, a podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, jako że jest to niezbędne  

do realizacji w/w umowy. Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia  

a następnie realizacji umowy a następnie przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania 

wynikających z niej obowiązków do upływu terminów przedawnienia roszczeń;  

d) wykonywania względem Stypendysty ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności 

podatkowych i rachunkowych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 c RODO, jako że jest 

to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Administratora, wynikających m.in. z ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm), Ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 ze zm.) – przez czas 
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e)  wynikający ze wskazanych przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia 

zobowiązań podatkowych, 

f) podejmowania działań marketingowych przez Administratora, celem promocji usługi i towarów 

Administratora w związku z pełnieniem przez Stypendystę funkcji Ambasadora Fundatora, a podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. prawnie uzasadniony interes 

Administratora, z uwagi na istotny rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą,   

a Administratorem, polegający na działaniu przez Stypendystę na rzecz Administratora w sposób 

wskazany w Regulaminie Programu Stypendialnego Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą  

w Łodzi, 

g) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną przetwarzania jest  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora o tożsamej treści – przez czas przedawnienia roszczeń związanych ze współpracą  

ze Stypendystą; 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo 

ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. 

5. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli w Pani/Pana ocenie Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie  

z zasadami ochrony danych osobowych. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: spółki z grupy kapitałowej Transition Technologies  

w przypadku gdy w inną spółką z grupy jest konieczna do realizacji umowy zawartej z Panią/Panem, 

dostawcy IT, hostingu, podmiotu prowadzące obsługę księgową, doradcy finansowi i prawni. 

7. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli  

do państw trzecich. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć w przypadku, gdy zaangażowanie innych 

spółek z grupy kapitałowej Transition Technologies będzie niezbędne do realizacji umowy zawartej  

z Panią/Panem. W takim przypadku może dojść do przekazania Pani/Pana danych osobowych do spółek  

z grupy Transition Technologies mających siedzibę w USA lub na Tajwanie. Przekazanie Pani/Pana danych 

osobowych jest dopuszczalne z uwagi na treść art. 49 ust. 1 lit. c RODO, to jest w przypadku,  

gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą,  

a Administratorem. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy i może być warunkiem 

prawidłowego jej wykonania a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy i udział w Programie 

stypendialnym Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi. 

 

 

 


