REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO
Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
w ramach konkursu „Kierunek Grupa GPEC 2018”

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Program stypendialny Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (dalej GPEC)
stanowi formę wsparcia materialnego dla wyłonionych w drodze postępowania konkursowego
studentów Politechniki Gdańskiej oraz ich aktywizacji zawodowej po ukończeniu nauki w tej szkole
wyższej.
2. GPEC przyznaje stypendia dla wybranych studentów wydziałów:
a. Inżynierii Lądowej i Środowiska,
b. Elektrotechniki i Automatyki,
c. Mechanicznego,
d. Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
3. W roku akademickim 2018/2019 GPEC funduje 2 stypendia w wysokości 2.350 zł brutto
miesięcznie, wypłacane przez okres roku akademickiego. Kwota przyznana w danym roku
akademickim będzie wypłacana we wskazanej wysokości do końca obowiązywania umowy zawartej
między GPEC a Studentem, zgodnie z pkt IV.1 Regulaminu.
4. Stypendium przyznaje powołana w tym celu Komisja Stypendialna, złożona z dwóch wskazanych
przedstawicieli Politechniki Gdańskiej oraz dwóch przedstawicieli GPEC. Imienna lista członków
Komisji zostanie ustalona pomiędzy Politechniką Gdańską a GPEC.
5. Program „Kierunek GPEC” jest organizowany przez GPEC przy wsparciu Politechniki Gdańskiej,
pełniącej rolę Partnera. Oba podmioty mają prawo wzajemnie wykorzystywać swoje znaki graficzne
w celu promocji programu, po uprzedniej pisemnej akceptacji materiału, na którym został on
wykorzystany.

II.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest przesłanie przez zainteresowanego studenta
Politechniki Gdańskiej, będącego na semestrze poprzedzającym ostatni rok studiów magisterskich
(dalej zwany „Studentem” bądź „Stypendystą”) „Wniosku o przyznanie stypendium GPEC” wraz z
załącznikami, mailem na adres stypendium@gpec.pl.
2. Termin składania wniosków upływa w dniu 30.04.2018r.
3. Podstawowymi kryteriami wyboru kandydatów do stypendium są:
a) średnia ważona ocen za okres studiów I stopnia (kopia suplementu dyplomu ukończenia
studiów I stopnia lub zaświadczenie uczelni o wysokości średniej ocen studiów I stopnia)
b) rejestracja na aktualny semestr (Zaświadczenie Ogólne z Dziekanatu wydziału macierzystego
o odbywaniu studiów).
c) ocena predyspozycji kandydata przez Komisję podczas procesu rekrutacyjnego;
4. Dodatkowym atrybutem branym pod uwagę przy wyborze kandydatów do stypendium będzie
udokumentowana przez Studenta działalność naukowa i organizacyjna podczas studiów, w tym
aktywna i twórcza działalność w jednostkach naukowych lub studenckich kołach naukowych,
autorstwo lub współautorstwo artykułów i referatów naukowych, udział w opracowywaniu
materiałów dydaktycznych itp.
5. Lista osób zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej z udziałem Komisji będzie podana po
uprzednim przeanalizowaniu wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o stypendium.
6. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja i nie podlega ona odwołaniu.

III.

STYPENDIUM
1. Przyznane stypendium wypłacane będzie przez GPEC, co miesiąc z dołu, przez okres ostatnich
dwóch semestrów studiów magisterskich, do 10-go dnia miesiąca.
2. Za semestr uważa się umownie czas 5 (pięć) miesięcy.
3. Zaprzestanie wypłacania stypendium może nastąpić w przypadku:
a) odmowy podjęcia miesięcznych wakacyjnych praktyk studenckich w GPEC lub w innej spółce
Grupy GPEC bezpośrednio po przyznaniu stypendium;

b) braku rejestracji (zakwalifikowania) na kolejny semestr studiów;
c) skreślenia z listy studentów;
d) naruszenia porządku i organizacji pracy oraz zasad BHP obowiązujących w GPEC lub w innej
spółce Grupy GPEC w czasie odbywania praktyki;
e) odmowy lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GPEC.
4. Wystąpienie któregokolwiek z warunków pkt 3 będzie skutkowało rozwiązaniem umowy
z przyczyn leżących po stronie Stypendysty. W takiej sytuacji Stypendysta jest zobowiązany do
zwrotu GPEC wszystkich kosztów poniesionych przez GPEC w zakresie organizacji i realizacji
stypendium. Zwrot kosztów nastąpi w terminie dwóch tygodni od dnia wezwania Stypendysty do ich
zwrotu.

IV.

ZOBOWIĄZANIA STYPENDYSTY
1. Student, któremu Komisja przyzna stypendium, zobowiązany jest do zawarcia z GPEC umowy
cywilnoprawnej na okres wypłacania stypendium oraz złożenia oświadczeń o zgodzie na
wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych związanych z działalnością stypendialną i o
zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych związanych z
działalnością stypendialną.
2. Dodatkowo Stypendysta zobowiąże się do zawarcia z GPEC lub inną spółką Grupy GPEC umowy
o pracę, o ile Spółka przedstawi taką propozycję. Propozycja umowy musi być przedstawiona
stypendyście nie później niż na 3 miesiące przed końcem studiów II stopnia, określonym
w regulaminie studiów. Okres umowy będzie wynosił nie więcej niż 12 miesięcy z możliwością
przedłużenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia miesięcznego w trakcie umowy będzie
ustalana każdorazowo pomiędzy GPEC lub inną spółką Grupy GPEC a Stypendystą i nie może być
niższa niż ufundowane stypendium.
3. Stypendysta zobowiązany jest do odbycia odpłatnych wakacyjnych praktyk w GPEC lub innej spółce
Grupy GPEC bezpośrednio po przyznaniu stypendium. Termin „wakacyjna praktyka” oznacza
miesięczną praktykę w wymiarze 120 godzin, którą Stypendysta odbywa pomiędzy czerwcem a
wrześniem, w roku otrzymania stypendium. Wynagrodzenie za wakacyjną praktykę będzie ustalone
przez GPEC.
4. Stypendysta zobowiązany jest współpracować z Grupą GPEC w okresie otrzymywania stypendium,
m.in. w formie aktywnego wsparcia pracy działu, do którego zostanie skierowany,
a także poprzez udział w projektach technicznych, tworzenie raportów, analiz, ekspertyz,
opracowywanie dokumentacji. Liczba godzin zostaje ustalona indywidualnie.
5. W przypadku, gdy Stypendysta nie podejmie pracy w GPEC lub w innej spółce Grupy GPEC
zgodnie z zapisem pkt IV.2, zobowiązany będzie do zwrotu GPEC wszystkich kosztów poniesionych
przez GPEC w związku z organizacją stypendium, w tym zwróci w całości równowartość
wypłaconego stypendium. Zwrot kosztów, o których mowa w poprzednim zdaniu nastąpi najpóźniej
w terminie dwóch tygodni od dnia wezwania Stypendysty do ich zwrotu.

V.

INNE
1. Niniejszy regulamin dotyczy wyboru Stypendystów na rok akademicki 2018/2019.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, to jest z dniem 01.03.2018 r.

Lucyna Federowicz
Dyrektor ds. personalnych i strategii Grupy GPEC

Wniosek o przyznanie stypendium „Kierunek Grupa GPEC”
Imię i nazwisko
Wydział
Kierunek
Specjalizacja
Aktualny semestr
Telefon kontaktowy
E-mail
Nr indeksu
Średnia ocen za okres studiów I
stopnia
Zwracam się z wnioskiem o przyznanie stypendium fundowanego przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ulica Biała 1b oraz o zawarcie przez GPEC ze mną umowy o stypendium
fundowanym.
Uzasadnienie wniosku:
Motywacja do uzyskania stypendium:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Osiągnięcia naukowe (publikacje, członkostwo w kołach naukowych, itp.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Załączniki do wniosku:
a.
b.
c.
d.

list motywacyjny
curriculum vitae
zaświadczenie o średniej ocen (kopia suplementu dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub
zaświadczenie uczelni o wysokości średniej ocen studiów I stopnia)
Zaświadczenie Ogólne z Dziekanatu wydziału macierzystego o odbywaniu studiów

□ Oświadczam, iż zapoznałem się z zapisami Regulaminem programu.

□ Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniach rekrutacyjnych
organizowanych przez Grupę GPEC.
□ Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych
organizowanych przez Grupę GPEC
*zaznacz właściwe

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GPEC SYSTEM SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, ul. Biała 1B . Spółka działa w ramach struktur Grupy
GPEC (tj. między spółkami: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SP. Z O.O., GPEC SYSTEM SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC SERWIS SP. Z O.O. z
siedzibą w Gdańsku, GPEC TCZEW SP. Z O.O. z siedzibą w Tczewie, GPEC STAROGARD SP. Z O.O. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Orchis Energia Sopot SP. Z
O.O. z siedzibą w Sopocie, GPEC ENERGIA SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC EKSPERT SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC PRO SP. Z O.O. z siedzibą w
Gdańsku, GPEC PELPLIN SP. Z O.O. z siedzibą w Pelplinie) , w związku z tym Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane w obrębie współadministratora w ramach
Grupy GPEC na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Grupy GPEC, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@gpec.pl lub
telefonicznie: 58 52 43 600.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6
ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te , o których mowa w przywołanej ustawie, jest możliwe na
podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach
rekrutacyjnych, do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…………………………………..
Czytelny podpis wnioskującego

