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Agrafka Agory – Lokalny Program Stypendialny  

Towarzystwa Przyjaciół Ząbek  

Regulamin Programu Stypendialnego 

Na rok akademicki 2017/2018 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania programu stypendialnego: Agrafka Agory – 

Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, zwany w dalszych 

postanowieniach Regulaminu „Programem”. 

2. Program współfinansowany jest  ze środków: 

1)  Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,  

2) Fundacji Agory,  

3) Miasta Ząbki,  

4) Fundacji Grupy PKP 

5) Kancelarii Doradztwa Podatkowego VATAX, 

6) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. 

7) Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. 

§ 2 

Celem Programu jest wsparcie ambitnych studentów zameldowanych na terenie Miasta Ząbki,  

w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. 

§ 3 

Organizatorem Programu jest Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, z siedzibą w Ząbkach,  

przy ul. Słowackiego 10, nr KRS: 0000364692, zwane daje „Organizatorem”. 

Komisja Stypendialna Programu 

§ 4 

Program zarządzany jest przez Komisję Stypendialną. 

§ 5 

Komisja Stypendialna powoływana jest na okres trwania Programu przez Organizatora w formie 

uchwały.  

§ 6 

1. W skład Komisji Stypendialnej wchodzi od 4 do 7 osób, w szczególności w skład Komisji 

powinni zostać powołani: 

1) członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek,  
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2) przedstawiciel Burmistrza Miasta Ząbki, 

3) przedstawiciel Rady Miasta Ząbki, 

4) przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej, 

2. Do Komisji Stypendialnej mogą również zostać powołani przedstawiciele innych 

organizacji pozarządowych, firm oraz instytucji. 

§ 7 

Zasady funkcjonowania Komisji Stypendialnej określa odrębny Regulamin przyjęty przez 

Organizatora. 

Uczestnicy Programu 

§ 8 

Program jest skierowany do osób, które w roku akademickim 2017/2018 będą studentami: 

1) od drugiego do ostatniego roku studiów I stopnia,  

2) od drugiego do ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich,  

3) studiów II stopnia,  

publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku życia,  

oraz zameldowani są na terenie Miasta Ząbki. 

Rekrutacja  

§ 9 

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do Programu, zwana dalej „Kandydatem” powinna 

spełnić wymagania określone w niniejszym Regulaminie.  

§ 10 

1. W procesie rekrutacji do Programu, ocenie podlegać będzie: 

1) przygotowana przez Kandydata praca, 

2) odpowiedzi i prezentacja Kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej, 

3) aktywność społeczna Kandydata, 

4) osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne Kandydata, 

5) wartość średniej ocen uzyskana przez Kandydata w roku akademickim 2016/2017. 

Szczegółowe zasady oceny określone są w załączniku do niniejszego Regulaminu.  

§ 11 

1. W procesie rekrutacji Kandydat ma za zadanie: 

1) Przygotować pracę na temat: „Jak Twoja wiedza lub umiejętności zdobywane 

podczas studiów mogą przyczynić się do rozwoju Miasta Ząbki lub jego społeczności 

lokalnej?” 

a) Długość pracy powinna wynosić od 500 do 1000 słów. 
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b) Praca powinna zostać sformatowana zgodnie z następującymi wymogami: 

marginesy powinny być równe 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12, 

interlinia 1,5. 

2) Przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której zostanie poproszony o: 

a) rozwinięcie zagadnień przedstawionych w pracy, o której mowa w pkt 1., 

b) opisanie swoich osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych,  

c) prezentację podejmowanej aktywności społecznej. 

2. Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone przez Komisję Stypendialną w termiach 

przekazanych stypendystom za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, 

wskazanego w formularzu aplikacyjnym. 

3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat powinien przedstawić dokumenty 

potwierdzające: 

1) posiadane osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz podejmowaną przez 

Kandydata działalność społeczną, 

2) uzyskaną przez Kandydata średnią w roku akademickim 2016/2017 (preferowane: 

zaświadczenie z dziekanatu, w wyjątkowych przypadkach Kandydat może jednak 

przedstawić indeks lub kartę przebiegu studiów z samodzielnie obliczoną średnią), 

3) zameldowanie w Ząbkach (dowód osobisty ze wskazanym adresem zameldowania 

albo zaświadczenie z Urzędu Miasta). 

4. Liczba punktów uzyskanych przez Kandydata stanowi średnia arytmetyczną ocen 

przyznanych Kandydatowi przez poszczególnych członków Komisji Stypendialnej z 

dokładnością do setnych części punktu. 

5. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w procedurze objętej ust. 1-4 przez 

kilku Kandydatów, kryterium decydującym będzie sytuacja materialna w rodzinie 

Kandydata – stypendium otrzyma Kandydat, u którego dochód netto na osobę w rodzinie 

będzie najniższy. Sytuacja ta będzie oceniania na podstawie stosownych dokumentów 

przedstawionych przez Kandydatów.  Dochód będzie wyliczany zgodnie z Ustawą z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.). 

W razie konieczności zastosowania tego sposobu rozstrzygnięcia Organizator opóźni 

termin ogłoszenia wyników rekrutacji, wskazany w § 13. 

§ 12 

1. Kandydat ubiegający się o udział w Programie, powinien złożyć wypełniony wniosek o 

stypendium, zwany dalej „Wnioskiem”, w jednej z dwóch dopuszczalnych form: 

1) w formie elektronicznej; 

2) w formie papierowej (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 
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2. Wniosek o stypendium w formie elektronicznej powinien być złożony poprzez 

formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.tpz.org.pl, w 

którym należ  podać następujące dane Kandydata: 

1) imię i nazwisko, 

2) adres e-mail Kandydata i numer telefonu do kontaktu w sprawie rozmowy 

kwalifikacyjnej, 

3) nazwa uczelni, na której studiuje Kandydat, 

4) kierunek studiów, który studiuje Kandydat, 

5) rok studiów, na którym Kandydat będzie studiował w roku ak. 2017/2018, 

6) rodzaj studiów (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie), 

7) adres zameldowania, 

8) data urodzenia, 

9) ewentualne inne kierunki studiów (w tym miejscu Kandydat powinien wpisać 

inne aktualnie studiowane kierunki studiów wraz ze wskazaniem nazwy uczelni, 

stopnia oraz aktualnego roku studiów oraz dotychczas ukończone kierunki 

studiów, wraz ze wskazaniem nazwy uczelni, uzyskanego tytułu oraz daty jego 

uzyskania). 

3. Do Wniosku w formie elektronicznej należy załączyć pracę stypendialną, o której mowa 

w § 11 ust. 1 pkt 1, w formacie PDF.  

4. Otrzymanie przez Organizatora Wniosku w formie elektronicznej potwierdzone będzie 

wiadomością wysyłaną z adresu tpz@tpz.org.pl na adres e-mail podany przez Kandydata 

nie później niż 3 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wypełnionego formularza.  

5. Wniosek o stypendium w formie papierowej powinien być złożony wraz z 

następującym załącznikiem: 

1) pracą, o której mowa w §11ust. 1 

6. Wniosek w formie papierowej można złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Ząbkach, przy ulicy Słowackiego 21 (Trybuna Miejska). 

7. We Wniosku Kandydat wybiera preferowane daty przeprowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej. Terminy ustalono w przedziale określonym w §13 pkt 2. Od 

poniedziałku do piątku rozmowy będą się odbywały w godzinach popołudniowych (nie 

wcześniej, niż o godzinie 16:00). W soboty rozmowy będą organizowane w godzinach 

okołopołudniowych. Zaleca się wybranie możliwie jak największej liczby preferowanych 

terminów.  

8. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia 

terminu rozmowy kwalifikacyjnej poza terminami wskazanymi przez Kandydata.  

Harmonogram Programu 

http://www.tpz.org.pl/
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§ 13 

Ustala się następujący harmonogram Programu: 

1) Zbieranie zgłoszeń, zawartych w formularzu aplikacyjnym, o którym mowa w  § 12:  

29 sierpnia 2017 – 23 września 2017 

2) Rozmowy kwalifikacyjne: 26 września 2017 – 6 października 2017 

3) Ogłoszenie wyników: nie później niż 9 października 2017 

4) Początek Programu: 10 października 2017 

Obowiązki i uprawnienia Uczestników Programu 

§ 14 

1. Kandydat, którzy pozytywnie przeszedł proces rekrutacji, zwany dalej „Uczestnikiem 

Programu” jest zobowiązany do podpisania umowy stypendialnej z Organizatorem, 

określającej warunki i zasady uzyskania stypendium.  

2. Uczestnik Programu zobowiązany jest poinformować Organizatora o przerwaniu  

lub ukończeniu nauki na studiach, zmianie uczelni lub kierunku studiów, otrzymaniu 

urlopu dziekańskiego w terminie 10 dni od zaistnienia którejkolwiek spośród 

wskazanych sytuacji. 

3. Uczestnik Programu jest zobowiązany do promowania faktu uzyskania stypendium 

wśród rodziny i znajomych oraz w mediach i wystąpieniach publicznych jeśli takowe 

będą miały miejsce.  

4. Uczestnik programu powinien dążyć do realizacji pomysłu zaproponowanego w 

napisanej przez siebie pracy lub zaproponować inny, możliwy do wykonania projekt. 

5. Uczestnik Programu jest uprawniony do otrzymywania stypendium zgodnie z podpisaną 

umową stypendialną.  

Postanowienia końcowe 

§ 15 

Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium na rok akademicki 2017/18 mają Kandydaci, którzy 

nie otrzymywali stypendium w ramach programu „Agrafka Agory – Lokalny Program 

Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek” w latach ubiegłych. W uzasadnionych przypadkach 

Komisja Stypendialna może jednak przyznać stypendium osobie, która otrzymywała je we 

wcześniejszym roku. W takiej sytuacji, przy ocenie wniosku o stypendium nie bierze się pod 

uwagę osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz aktywności społecznej, 

uwzględnionej w toku wcześniejszej pozytywnie zakończonej rekrutacji.  

§ 16 

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.  

§ 17 
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W przypadku określonym w §14 ust. 2 wypłaty stypendium zostają wstrzymane lub cofnięte, w 

trybie uzgodnionym z Organizatorem.  

§ 18 

Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą uwzględniane.  

§ 20 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Programu Stypendialnego 

„Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 

 

WNIOSEK O STYPENDIUM  

W ramach Programu  „Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 
dofinansowanego ze środków: Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, Miasta Ząbki, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o., Kancelarii Doradztwa Podatkowego 
VATAX, Fundacji Grupy PKP, Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.  
 
Imię i nazwisko  

Adres zameldowania  

 

Data urodzenia  

Szkoła wyższa  

Kierunek studiów  

 Rodzaj studiów  I stopnia  II stopnia  Jednolite magisterskie 

 Rok studiów  

 Adres e-mail  

 Nr telefonu  

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między 26 września a 6 października. Preferuję:  

 26 września 

 27 września 

 28 września 

 29 września 

 30 września 

 2 października 

 3 października 

 4 października 

 5 października 

 6 października 

(Wybierz więcej niż jedno pole) 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Programu Stypendialnego „Agrafka Agory” 

– Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, akceptuję jego warunki i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

Programu Stypendialnego "Agrafka Agory" Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół 

Ząbek, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 922).  

 Ponadto oświadczam, że załączoną przez mnie pracę napisałem/łam osobiście i jest ona efektem 

przeczytanej przez mnie literatury i własnych przemyśleń.   

 

Lista załączników:  

1. Praca, o której mowa w §11 ust. 1 Regulaminu 

 

……………………………………      …………………………………… 

Miejscowość i data       Odręczny podpis Kandydata 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Programu Stypendialnego 

„Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 

 

 

ZASADY PUNKTACJI KANDYDATÓW 

 

Kryterium oceny Liczba punktów 

1. Ocena pracy, w tym: 0-60 pkt 

a) Przydatność projektu zaprezentowanego w pracy dla Miasta 

Ząbki lub jego społeczności lokalnej 
0-15 pkt 

b) Realność realizacji projektu przez kandydata, przy 

uwzględnieniu kosztów projektu i kompetencji kandydata 
0-30 pkt 

c) Innowacyjność i kreatywność projektu przedstawionego 

przez kandydata 
0-10 pkt 

d) Uwzględnienie w projekcie osób z różnych grup wiekowych 

i/lub grup narażonych na wykluczenie 
0-5 pkt 

2. Rozmowa kwalifikacyjna 0-10 pkt 

3. Aktywność społeczna 0-15 pkt 

4. Wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,  

w szczególności uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych 

studentów, stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za 

wybitne osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie „Diamentowy 

Grant”, udział w konferencjach naukowych, publikacja artykułów 

naukowych, publikacja i wystawienie dzieła artystycznego, 

zajęcie wysokich miejsc w konkursach naukowych lub 

artystycznych, udział w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski 

(Akademickich, AZS, Młodzieżowych, Seniorów) 

0-10 pkt 

5. Wartość średniej 0-5  pkt 

 


