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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

„Mistrzowie CHEMII” 

 

WSTĘP 

 

„Mistrzowie CHEMII” to program stypendialny Fundacji ORLEN – DAR SERCA, przeznaczony 

dla  szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów. 

Celem programu jest wspieranie osób wykazujących uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych,  

w tym szczególnie chemii oraz zapewnienie optymalnych warunków kształcenia i rozwoju 

osobowego stypendystów, a także wzmacnianie zamiłowania do zdobywania wiedzy w 

trakcie nauki we wskazanej szkole stopnia ponadgimnazjalnego. 

Program prowadzony jest we współpracy z wybranymi szkołami, które zapewniają wysoką 

jakość kształcenia i ogólnego rozwoju stypendystów, by zapewnić najlepszym uczniom 

możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań oraz wspierać ich w budowaniu przyszłej 

ścieżki kariery naukowej i zawodowej. 

 

Program prowadzony  jest we współpracy z PKN ORLEN S.A. 

 
§ 1 

Informacje wstępne 
 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału 

uczestników w programie stypendialnym „Mistrzowie CHEMII”, zwanym dalej 

„Programem”.  

2. Za prowadzenie i realizację Programu odpowiada Fundacja ORLEN – DAR SERCA (zwana 

dalej „Fundacją”), zgodnie  ze swoimi celami statutowymi.  

3. Program prowadzony jest we współpracy z następującymi szkołami (zwanymi dalej 

„Szkołami” bądź z osobna „Szkołą”), na zasadach określonych w odrębnych umowach:  

a. Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu (zwane dalej 

„Liceum”),  

b. Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie w Zespole Szkół 

Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie (zwane dalej „Technikum”).  

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o „Kandydatach” należy przez to rozumieć 

uczniów ubiegających się o przyjęcie do Programu na zasadach określonych w § 3 i § 4.  

5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o „Stypendystach” należy przez to rozumieć 

absolwentów szkół gimnazjalnych, którzy zostali zakwalifikowani do Programu  

na zasadach określonych w § 3 pkt 3. 
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§ 2 

Ogólne zasady kwalifikacji 
 

1. Objęcie ucznia Programem następuje po przeprowadzeniu rekrutacji do Programu, 

ogłaszanej publicznie na stronie internetowej Fundacji – www.orlendarserca.pl (zwanej 

dalej „Stroną WWW”), a także poprzez inne środki komunikowania. 

2. Termin otwarcia naboru do Programu i nadsyłania zgłoszeń ogłaszany jest na Stronie 

WWW najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem naboru.  

3. Kandydatami do Programu mogą być uczniowie trzecich klas gimnazjów, którzy spełniają 

łącznie następujące warunki:  

a. na zakończenie drugiej klasy gimnazjum mieli średnią ocen powyżej 4,75, 

b. na koniec pierwszego półrocza klasy trzeciej gimnazjum uzyskali średnią ocen 

co najmniej 5.0 z następujących przedmiotów: 

− chemia 

− fizyka 

− matematyka 

− język obcy,  

c. mają udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

w tym szczególnie w dziedzinie chemii, 

d. wykazują ponadprzeciętną motywację do rozwijania swoich talentów  

i zainteresowań,  

e. są zaangażowani społecznie.  

4. Kandydaci do Programu pochodzący z miejscowości na terenie województw: kujawsko-

pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko–mazurskiego, pomorskiego, 

zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego objęci są rekrutacją 

do Programu realizowanego w Liceum. 

5. Kandydaci do Programu pochodzący z miejscowości na terenie województw: 

małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego oraz 

dolnośląskiego objęci są rekrutacją do Programu realizowanego w Technikum. 

6. Zarząd Fundacji może wyrazić zgodę na złożenie przez Kandydata aplikacji do Programu 

w Szkole poza rejonizacją wskazaną w pkt 4 oraz 5. 

7. Dla oceny formalnej i merytorycznej wniosków Fundacja powołuje Komisję Stypendialną, 

odrębną dla rekrutacji do każdej ze Szkół.  

8. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:  

a. 2 przedstawiciele Fundacji, 

b. 1 przedstawiciel PKN ORLEN S.A.,  

c. 2 przedstawiciele Szkoły.  

 

§ 3 

Kryteria naboru 
 

1. Ustala się następującą skalę punktową oceny merytorycznej aplikacji Kandydata:  

a. średnia ocen na koniec drugiej klasy gimnazjum: 
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poniżej 4,75   0 punktów, 

od 4,75 do 4,99  1 punkt, 

od 5,0 do 5,24   2 punkty, 

od 5,25 do 5,49   3 punkty, 

od 5,5 do 5,75  4 punkty, 

powyżej 5,75  5 punktów; 

b. średnia ocen Kandydata na koniec półrocza klasy trzeciej gimnazjum z przedmiotów 

wskazanych w § 2 pkt 3 lit b): 

5,0    2 punkty, 

5,25  4 punkty, 

5,5  6 punktów, 

5,75  8 punktów, 

6,0  10 punktów; 

c. szczególne osiągnięcia naukowe Kandydata: 

− uczestnik konkursów / olimpiad przedmiotowych   1 punkt, 

− finalista olimpiady lub konkursu kuratoryjnego   2 punkty, 

− laureat olimpiady lub konkursu kuratoryjnego   3 punkty, 

− finalista ogólnopolskiej olimpiady lub konkursu   4 punkty, 

− laureat ogólnopolskiej olimpiady lub konkursu   5 punktów, 

− uczestnik konkursów / olimpiad na poziomie międzynarodowym  6 punktów, 

− finalista / laureat konkursów / olimpiad międzynarodowych  7 punktów. 

przy czym, Kandydat za osiągnięcia wymienione w § 3 pkt 1 lit. c może uzyskać 

maksymalnie 7 punktów. Punkty za poszczególne osiągnięcia w konkursach / 

olimpiadach nie sumują się; 

d. udokumentowana działalność społeczna Kandydata: od 1 do 3 punktów; 

e. przedstawienie autorskiej wizji rozwoju Kandydata w zakresie związanym  

z Programem: od 1 do 3 punktów; 

f. w przypadku udokumentowanej niepełnosprawności Kandydata do sumy 

uzyskanych punktów przyznany zostanie 1 punkt dodatkowy. 

2. W przypadku, gdy kilku Kandydatów uzyska identyczną ilość punktów, a jednocześnie 

liczba stypendiów do rozdysponowania będzie mniejsza niż liczba Kandydatów, 

Fundacja może przyznać pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji materialnej. 

3. Warunkiem udziału w Programie jest: 

a.  przesłanie w określonym terminie formularza aplikacyjnego wraz z wymaganymi 

załącznikami; 

b.  uzyskanie wysokiej oceny punktowej i merytorycznej przesłanej aplikacji; 

c.  zdobycie odpowiedniej liczby punktów w procesie rekrutacji do Szkoły - zgodnie  

z wymaganiami systemu oświatowego, w której realizowany będzie Program; 

d.  decyzja Komisji Stypendialnej o przyjęciu do Programu. 

Warunkiem koniecznym jest spełnienie łącznie warunków w pkt. 3 a) - d). 
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§ 4 

Rekrutacja do Programu 
 

Proces rekrutacyjny do Programu składa się z dwóch etapów:  I. złożenia aplikacji i formalnej 

oceny dokumentów Kandydatów do Programu oraz II. udziału w procesie kwalifikacyjnym 

do Szkoły. 

 

Etap I – Wstępna kwalifikacja do Programu: 

1. Kandydat zainteresowany aplikowaniem do Programu zobowiązany jest do:  

a. Wypełnienia formularza aplikacyjnego on-line na Stronie WWW w terminie: 

− w przypadku rekrutacji do Programu realizowanego w Liceum do dnia 30 kwietnia 
2012 r. 

− w przypadku rekrutacji do Programu realizowanego w Technikum do dnia 

11 maja 2012 r. 

b. Wysłania kompletu wymaganych dokumentów na adres: Fundacja ORLEN - DAR 

SERCA, ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa, z dopiskiem „Mistrzowie 

CHEMII” w terminie: 

− w przypadku rekrutacji do Programu realizowanego w Liceum do dnia 10 maja 
2012 r. 

− w przypadku rekrutacji do Programu realizowanego w Technikum do dnia 

18 maja 2012 r. 

2. Wnioski rekrutacyjne złożone po terminie określonym w ust. 1b. nie będą rozpatrywane 

(decyduje data stempla pocztowego).  

3. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne z załączonymi wszystkimi wymaganymi 

dokumentami. 

4.  „Wymaganymi dokumentami” w rozumieniu Regulaminu są:  

a. wypełniony formularz aplikacyjny zgodny z wzorem na Stronie WWW (wydruk), 

zawierający autorską wizję rozwoju Kandydata, uwzględniającą zainteresowanie 

naukami ścisłymi (w tym przyrodniczymi), podpisany przez Kandydata i rodziców lub 

opiekunów prawnych Kandydata; 

b. kopia świadectwa ukończenia II klasy szkoły gimnazjalnej oraz potwierdzona  

przez Dyrektora gimnazjum lista ocen za I półrocze III klasy gimnazjum; 

c. załączniki w postaci kserokopii dyplomów, listów gratulacyjnych, certyfikatów, etc., 

potwierdzających uzdolnienia i osiągnięcia Kandydata w dziedzinie chemii i nauk 

przyrodniczych; 

d. kopie dokumentów uwiarygodniających zaangażowanie w działania społeczne; 

e. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, stwierdzające dochody rodziców lub opiekunów 

prawnych Kandydata w roku 2011 i/lub zaświadczenie z Urzędu Gminy 

potwierdzające wielkość gospodarstwa oraz wysokość dochodów osiągniętych  

w 2011 r. 

5. Kandydat, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jest zobowiązany do 

dołączenia kopii tego orzeczenia do wniosku. Dołączenie kopii orzeczenia jest warunkiem 

uzyskania dodatkowego punktu w toku procedury kwalifikacyjnej, zgodnie z § 3 ust. 1 f.  
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6. Osoby składające wnioski ponoszą odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych 

podanych w dokumentach wymienionych w ust. 4 i 5. 

7. Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbywa się w terminie do 7 dni od dnia zamknięcia 

naboru do Programu – zgodnie z terminami podanymi w ust. 1b. 

8. Komisja Stypendialna postanawia o wstępnej kwalifikacji lub o odmowie 

zakwalifikowania Kandydata do Programu. Rozstrzygnięcie Komisji Stypendialnej, 

potwierdzone Uchwałą Zarządu Fundacji jest ostateczne. 

9. O wynikach wstępnej kwalifikacji i decyzjach Komisji Stypendialnej Fundacja poinformuje 

na stronie WWW.  

 

Etap II – Kwalifikacja do Szkoły: 

1. Fundacja poinformuje Kandydatów o fakcie zakwalifikowania się do II etapu procesu 

rekrutacyjnego oraz sposobie aplikowania do Szkoły, zgodnie z wymaganiami systemu 

oświatowego, nadanym pocztą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia posiedzenia 

Komisji Stypendialnej. 

2. Kandydaci zakwalifikowani do Programu i przyjęci do Szkoły z najwyższą liczbą punktów 

zostają Stypendystami, zgodnie z decyzją Komisji Stypendialnej. Rozstrzygnięcie Komisji 

Stypendialnej jest ostateczne. 

3. Do decyzji Komisji Stypendialnej należy określenie liczby osób, które zostaną 

Stypendystami. 

4. Zatwierdzona Uchwałą Zarządu lista Stypendystów Programu zostanie zamieszczona na 

Stronie WWW po ogłoszeniu list osób przyjętych do Szkoły. Fundacja poinformuje 

listownie Stypendystów o fakcie objęcia ich Programem. 

 

§ 5 

Zakres obowiązywania Programu 
 

1. Zarząd Fundacji określa Uchwałą wysokość funduszu stypendialnego na cały okres 

trwania nauki w Szkole, z uwzględnieniem wydatków ponoszonych w danym roku 

szkolnym. 

2. Fundacja, w uzgodnieniu ze Szkołami, zapewnia Stypendystom udzielenie wsparcia 

finansowego w wysokości określonej Uchwałą Zarządu, w trakcie 3 lat nauki w Liceum 

lub 4 lat nauki w Technikum, w tym w szczególności poprzez:  

a. zakup podręczników i pomocy szkolnych; 

b. opłacanie pobytu w internacie / bursie wraz z całodziennym wyżywieniem; 

c. dofinansowanie zajęć dodatkowych (lekcje języków obcych, zajęcia laboratoryjne); 

d. opłacanie wycieczek szkolnych, wyjazdów integracyjnych, „zielonych szkół” etc., 

określonych na podstawie odrębnego porozumienia pomiędzy Fundacją i Szkołą; 

e. wypłatę comiesięcznego „kieszonkowego” z przeznaczeniem na osobiste wydatki 

związane z rozwojem wiedzy i/lub zainteresowań Stypendysty. 

3. Pokrycie wydatków opisanych w pkt 1 lit. a)-d) odbywa się na podstawie odrębnych 

umów ze Szkołami.  



 

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031, 

REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813 

4. Fundacja przekazuje na rachunek bankowy Stypendysty „kieszonkowe”, opisane w pkt 1 

lit. e),  w stałej kwocie miesięcznej 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) w okresie 

każdego roku nauki w Szkole, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.  

5. Wypłata „kieszonkowego” odbywa się na podstawie odrębnej umowy stypendialnej 

zawartej ze Stypendystą. 

6. W przypadku, gdy Stypendysta: 

a. zrezygnuje ze swoich aspiracji, świadomie zaniżając dotychczasowy poziom nauki, 

b. nie otrzyma promocji do następnej klasy, 

c. zrezygnuje z nauki w Szkole, 

d. zdecyduje o zmianie profilu nauczania (dot. nauki w Liceum), 

e. w sposób świadomy nie będzie stosował się do zasad i przepisów obowiązujących  

w Szkole, 

f. zostanie z jakiegokolwiek innego powodu wykluczony z grona uczniów Szkoły, 

wówczas zostanie decyzją Zarządu Fundacji  wykluczony z udziału w Programie. 

7. Fundacja ma prawo do ubiegania się o zwrot nienależnie wypłaconego wsparcia 

finansowego. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Stypendysta zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.  

2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany 

ogłaszane będą na Stronie WWW.  

3. Zgłoszenie do Programu w sposób przewidziany w § 4 jest równoznaczne z zapoznaniem 

się oraz zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.  

4. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej jest zapoznanie się i podpisanie przez 

Stypendystę dokumentu określającego szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie, 

wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, Regulaminu oraz Statutu, 

obowiązujących w szkołach oraz regulaminów obowiązujących w  internacie / bursie. 

Dokument zostanie przedstawiony Stypendystom przed zawarciem umowy 

stypendialnej. 

5. Kwestie sporne związane z realizacją Programu rozstrzyga Zarząd Fundacji ORLEN – DAR 

SERCA.  

 


