
 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA i WYPŁACANIA 

STYPENDIÓW EXACT SYSTEMS 

PRZEZ EXACT SYSTEMS SP. z O.O. 

w roku akademickim 2022/2023 

dalej jako „Regulamin” 

 

 

Exact Systems sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi, pragnie zainicjować przedsięwzięcie 

będące programem stypendialnym Exact Future w celu wspierania wyższej edukacji na 

kierunkach inżynieryjno-technicznych swoich młodych pracowników i zleceniobiorców, a także 

ich dzieci, wyróżniających się wiedzą i zaangażowaniem w dążeniu do doskonałości naukowej 

w zakresie nauk ścisłych poprzez finansowe wsparcie ich dalszej edukacji.    

 

§ 1 

Definicje 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. Organizator – Exact Systems sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie i adresem: przy ul. 

Focha 53/5, 42-200 Częstochowa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729296, NIP: 527-28-49-887, REGON: 

380045465, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł;  

2. Partnerzy – AAS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Focha 53/5, 

zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000848803, NIP 5732919828, REGON 386456666, posiadającą kapitał 

zakładowy w wysokości 5.000,00 zł oraz AAS Recruitment sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie 

(42-200) przy ul. Focha 53/5, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255644, NIP 8992567173, REGON 020271858, 

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł; 

3. Program Stypendialny Exact Systems lub Exact Future – program stypendialny 

skierowany dla (i) pracowników i zleceniobiorców Organizatora lub Partnerów (ii) pracowników 

tymczasowych zatrudnionych przez Partnerów jako agencje zatrudnienia, a także (ii) dzieci 



osób wskazanych w pkt (i) i (ii) w roku akademickim 2022/2023 realizowany przez 

Organizatora; 

4. Uczelnie – szkoły kształcące absolwentów liceów i techników w Polsce i zagranicą, 

którzy zdali egzamin maturalny, w szczególności uczelnie ujęte w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu;  

5. Kierunki – kierunki studiów na uczelniach polskich na wydziałach inżynieryjno – 

technicznych: (i) automatyka, elektronika i elektrotechnika, (ii) informatyka techniczna 

i telekomunikacja, (iii) inżynieria chemiczna, (iv) inżynieria lądowa i transport, (v) inżynieria 

materiałowa, (vi) inżynieria mechaniczna, (vii) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, 

(viii) pokrewne do wskazanych powyżej;  

6. Stypendia Exact Future – stypendia jednoroczne przyznawane na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie; 

7. Kandydat – osoba spełniająca warunki przewidziane w §3 Regulaminu ubiegająca się 

o Stypendium Exact Future; 

8. Stypendysta – Kandydat przyjęty do Programu Stypendialnego Exact Systems w roku 

akademickim 2022/2023 zgodnie z Regulaminem, z którym została zawarta odrębna Umowa 

Stypendialna; 

9. Formularz – elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Programu Stypendialnego Exact 

Systems, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie 

internetowej: https://exactfuture.pl  

10. Komisja – komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora; 

11. Umowa Stypendialna – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Stypendystą 

określająca szczegółowe warunki przyznania przez Organizatora na rzecz Stypendysty 

Stypendium Exact Systems, po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące Programu Stypendialnego Exact 

Systems, w tym cele, warunki uczestnictwa, kryteria wyboru, tryb informowania oraz warunki 

i tryb przyznawania i wypłacania Stypendiów Exact Future. 

2. Program Stypendialny Exact Systems jest finansowany przez Organizatora. 

3. Program Stypendialny Exact Systems skierowany jest do kandydatów na studia 

stacjonarne lub niestacjonarne i stopnia lub studia jednolite na Kierunkach na Uczelniach  

opisane w §1 niniejszego Regulaminu, będących: 

a) obecnymi pracownikami Organizatora lub Partnerów,  

b) obecnymi zleceniobiorcami Organizatora lub Partnerów, którzy na dzień składania 

wniosku o wypłatę Stypendium Exact Future świadczyli usługi dla Organizatora lub dla któregoś 

z Partnerów dłużej niż trzy kolejne miesiące kalendarzowe liczone począwszy od kwietnia 2022 

roku oraz w każdym z tych trzech miesięcy osiągnęli wynagrodzenie w wysokości wyższej niż 

minimalne wynagrodzenie za prace obowiązujące w danym roku kalendarzowym,  

c) obecnymi pracownikami tymczasowymi zatrudnionymi przez któregoś z Partnerów jako 

agencje zatrudnienia dłużej niż trzy kolejne miesiące kalendarzowe liczone począwszy od 

kwietnia 2022 roku oraz w każdym z tych trzech miesięcy osiągnęli wynagrodzenie 

w wysokości wyższej niż minimalne wynagrodzenie za prace obowiązujące w danym roku 

kalendarzowym,  

https://exactfuture.pl/


d) dziećmi osób wskazanych w pkt a), b) lub c) powyżej. 

4. Udział w Programie Stypendialnym jest dobrowolny i bezpłatny.  

5. W ramach Programu Stypendialnego Exact Systems zostanie przyznanych 20 (słownie: 

dwadzieścia) Stypendiów Exact Future w następującej wysokości: 

a) 5 (słownie: pięć) Stypendiów Exact Future w wysokości po 20.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych) brutto rocznie każde dla studentów uczelni zagranicznych 

studiujących za granicą,  

b) 15 (słownie: piętnaście) Stypendiów Exact Future w wysokości 15.000,00 zł (słownie: 

piętnaście tysięcy 00/100 złotych) brutto rocznie każde dla studentów uczelni polskich 

studiujących w Polsce.  

6. W przypadku, gdy okaże się, że Kandydatów spełniających kryteria przyznania 

Stypendium Exact Future jest mniej niż 20 (słownie: dwudziestu) liczba przyznanych 

Stypendiów Exact Future zostanie odpowiednio zmniejszona.  

7. Formularz zgłoszeniowy do Programu Stypendialnego będzie dostępny od 10.07.2022 

r. Kandydaci będą mogli swoją wstępną aplikację składać Organizatorowi od dnia 13.06.2022 

poprzez udostępnioną przez Organizatora deklarację podając numer telefonu. Po 

uruchomieniu Formularza, Kandydaci, którzy przesłali wstępną aplikację otrzymają sms-ową 

informację o uruchomieniu Formularza i zostaną poproszeni o jego uzupełnienie. Tylko po 

uzupełnieniu Formularza będą oni mogli brać udział w dalszym toku rekrutacji do Programu 

Stypendialnego. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłacania Stypendium 

w uzasadnionych przypadkach wynikających z wystąpienia siły wyższej. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia grona Partnerów na każdym etapie 

trwania Programu Stypendialnego Exact Systems, co nie stanowi zmiany niniejszego 

Regulaminu. 

10. Za prowadzenie i realizację Programu Stypendialnego Exact Systems odpowiada 

Organizator. 

 

§ 3 

Uprawnieni Wnioskodawcy 

1. O stypendia ubiegać mogą się Kandydaci spełniający łącznie następujące warunki: 

a) są jedną z osób, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, 

b) nie przekroczyli 26-tego roku życia na dzień 31 grudnia 2022 roku, 

c) zakwalifikowali się na studia stacjonarne lub niestacjonarne i stopnia lub studia jednolite 

na którykolwiek z Kierunków na jednej z Uczelni na rok akademicki 2022/2023. 

2. Kandydatami nie mogą być Członkowie Zarządu Organizatora lub ich dzieci, a także 

osoby wchodzące w skład Komisji lub ich dzieci.   

 

§ 4 

Rekrutacja 

1. Kandydaci mogą składać wstępną aplikację do Programu Stypendialnego od dnia 13 

czerwca 2022 roku. Po uruchomieniu Formularza w dniu 10 lipca 2022 roku, Kandydaci, którzy 

przesłali wstępną aplikację otrzymają informację o uruchomieniu Formularza i zostaną 

poproszeni o jego uzupełnienie. Tylko po uzupełnieniu Formularza będą oni mogli brać udział 

w dalszym toku rekrutacji do Programu Stypendialnego. 



2. Formularz zgłoszeniowy do Programu Stypendialnego o Stypendium Exact Future na 

rok akademicki 2022/2023 Kandydaci składają w terminie do dnia 30 września 2022 roku 

poprzez uzupełnienie elektronicznego Formularza dostępnego na stronie internetowej: 

https://exactfuture.pl 

3. W przypadku awarii systemu informatycznego uniemożliwiającej złożenie wniosku 

online, Stypendysta może złożyć wniosek na pobranym ze strony internetowej 

www.exactfuture.pl formularzu w formie papierowej w siedzibie Organizatora. 

4. Do Formularza należy dołączyć: 

a) kopię decyzji Uczelni potwierdzającej przyjęcie na studia stacjonarne lub 

niestacjonarne i stopnia lub studia jednolite na któryś z Kierunków na wybranej Uczelni w roku 

akademickim 2022/2023; 

b) kopię dyplomu z matury wraz z ocenami; 

c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu 

Rekrutacji; 

d) oświadczenie o rezydencji podatkowej Kandydata, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 

do Regulaminu; oryginał oświadczenia należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej w dniu 

podpisywania Umowy Stypendialnej. 

5. Fakt złożenia wniosku za pośrednictwem Formularza zostanie potwierdzony 

automatycznie (mailem) po jego złożeniu. Jeśli Kandydat, wskutek awarii systemu 

informatycznego uniemożliwiającej złożenie wniosku online, złoży wniosek w formie 

papierowej, otrzyma poświadczenie złożenia wniosku poprzez umieszczenie przez 

Organizatora stosownej adnotacji na egzemplarzu wniosku Kandydata. 

6. Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość i rzetelność 

danych podanych w Formularzu. 

7. Złożenie wniosku oznacza akceptację Regulaminu przez Kandydata. 

8. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, z załączonymi wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, o których mowa w niniejszym Regulaminie, złożone drogą elektroniczną poprzez 

przesłanie Formularza lub w trybie określonym w ust. 3 powyżej w przypadkach tam opisanych. 

9. Wnioski nadesłane nie będą zwracane. Dane osobowe Kandydatów, którym 

Stypendium nie zostało przyznane, zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procedury 

rekrutacyjnej. 

10. Stypendystów wybierze Komisja powołana przez Organizatora. w skład Komisji będzie 

wchodzić co najmniej 4 osób. w skład Komisji wchodzi co najmniej Prezes Zarządu 

Organizatora, Wiceprezes Zarządu Organizatora, Dyrektor Działu HR, Kierownik działu 

inżynieryjnego. Głosy członków Komisji są równe.  

11. Skład Komisji może ulec zmianie na każdym etapie Programu. 

12. Komisja jest odpowiedzialna za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie rekrutacji. 

13. Rekrutacja składa się z 3 etapów: 

a) I etap: analiza wniosku Kandydata,  

b) II etap: analiza wyników z matur Kandydatów,  

c) III etap: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi Kandydatami; z tym zastrzeżeniem, że 

Organizator może pominąć ten etap rekrutacji wedle własnego uznania. 

14. W i etapie Komisja bierze pod uwagę: 

a) spełnienie przez Kandydata kryteriów formalnych ubiegania się o Stypendium Exact 

Future,  
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b) zgodność wniosku z Regulaminem; 

c) punktację przypisaną do określonych Uczelni wskazaną w załączniku nr 1 do 

Regulaminu.  

15. Do etapu II przechodzą Kandydaci spełniający kryteria określone w ust. 14 powyżej.  

16. W II etapie Komisja bierze pod uwagę wyniki z matur z części pisemnej z trzech różnych 

przedmiotów z wyłączeniem przedmiotów humanistycznych (w tym: język polski, język łaciński 

i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wos, filozofia), które przeliczane są 

na punkty kwalifikacyjne według reguły: 

• 1% z matury na poziomie podstawowym = 1 pkt kwalifikacyjny, 

• 1% z matury na poziomie rozszerzonym = 1,5 pkt kwalifikacyjnego, 

• 1% z matury na poziomie klas dwujęzycznych = 2 pkt kwalifikacyjne, 

• 1% z matury międzynarodowej = 2,5 pkt kwalifikacyjne, 

• zwolnienie z części pisemnej nowej matury jest równoznaczne z uzyskaniem 

maksymalnej liczby punktów z danego przedmiotu; 

17. Do etapu III przechodzą Kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych w II etapie. 

18. W III etapie Komisja bierze pod uwagę: 

a) uzasadnienie Kandydata wyboru kierunku na Uczelni, o którym mowa w Formularzu;  

b) motywację Kandydata do podjęcia studiów na wybranej przez niego Uczelni oraz jego 

dopasowanie do wartości Organizatora ocenione w trakcie odbytej rozmowy kwalifikacyjnej. 

19. O formie rozmowy kwalifikacyjnej i miejscu jej odbycia Organizator powiadomi 

Kandydata na najmniej 3 dni robocze przed datą jej odbycia. 

20. Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną, bez uzasadnienia i wcześniejszego 

powiadomienia o tym Organizatora, dyskwalifikuje Kandydata z udziału w rekrutacji do  

Programu Stypendialnego.  

 

§ 5 

Wyniki 

1. Ogłoszenie Stypendystów Exact Future nastąpi nie później niż w dniu 21 października 

2022 r.  

2. Informacja o przyznanych Stypendiach zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora exactfuture.pl a zakwalifikowani do Programu Stypendialnego Stypendyści 

zostaną powiadomieni również drogą mailową. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie będą pisemnie uzasadniane.  

4. Od decyzji Komisji nie przysługuje procedura odwoławcza. 

 

§ 6 

Finansowanie Stypendystów 

1. Stypendium jest jednoroczne i wypłacone zostanie na mocy Umowy Stypendialnej 

w kwocie w niej określonej. 

2. Stypendium wypłacone zostanie w dwóch równych transzach na numer rachunku 

bankowego Stypendysty podany w Umowie Stypendialnej, w kwocie po potrąceniu 

stosownych danin publicznoprawnych.  

3. Pierwsza transza Stypendium zostanie wypłacona do dnia 31 października 2022 roku. 

Druga transza zostanie wypłacona pod warunkiem zaliczenia i semestru oraz potwierdzenia 

tego faktu stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię. Poprzez zaliczenie i semestru 



rozumie się zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych dla i semestru na danym 

kierunku studiów i otrzymanie z nich oceny co najmniej dostatecznej lub adnotacji o zaliczeniu. 

4. Obowiązki podatkowe w zakresie poboru zaliczek na podatek od wypłaconego 

Stypendium leżą po stronie Organizatora w przypadku osób będących polskimi rezydentami 

podatkowymi. 

5. Stypendium zostanie wypłacone w kwocie netto, w walucie polskiej. 

6. Pierwsza transza Stypendium jest bezzwrotna. Wypłata drugiej transzy Stypendium 

zależna jest od wyników naukowych Stypendysty i zostanie dokonana pod warunkiem 

zaliczenia i semestru oraz potwierdzenia tego faktu stosownym zaświadczeniem wydanym 

przez Uczelnię.  

 

§ 7 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Exact Systems sp. z o.o. ul. Ferdynanda Focha 

53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000729296). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  

a) Exact Systems Sp. z o.o., ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem ODO), lub 

b) adres mailowy: odo.exs@exactsystems.com. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przekazywania informacji o Programie stypendialnym EXACT FUTURE oraz zebrania 

danych dotyczących osób wstępnie zainteresowanych Programem; podstawą prawną 

przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest 

promowanie pozytywnego wizerunku marki Exact Systems poprzez wspieranie młodych ludzi, 

którzy planują związać swoją przyszłość z branżą motoryzacyjną oraz zapewnienie 

optymalnych warunków kształcenia w trakcie studiów na jednej z wiodących uczelni 

technicznych w Polsce lub zagranicą. 

b) przeprowadzenia procesu Rekrutacji Kandydatów do Programu Stypendialnego 

EXACT FUTURE; podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda Kandydata; 

c) wykonania umowy stypendialnej; podstawą prawną przetwarzania danych będzie 

wykonanie umowy między Organizatorem a Stypendystą; 

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności: 

i. realizacji praw osób, których dotyczy przetwarzanie danych;  

ii. realizacji obowiązków podatkowych w zakresie poboru zaliczek na podatek od 

wypłaconego Stypendium; 

e) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia własnych roszczeń przez 

Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes 

administratora. 

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, 

pesel, numer konta bankowego, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz wszelkie 

dane zawarte w: 

a) kopii decyzji Uczelni potwierdzającej przyjęcie na studia, 

b) kopii dyplomu z matury wraz z ocenami, 

c) oświadczeniu o rezydencji podatkowej Kandydata, 

d) zapisach Komisji z rozmów rekrutacyjnych, 

e) uzasadnieniu wyboru kierunku na Uczelni, 



f) zaświadczeniu wydanym przez Uczelnię potwierdzającym zaliczenie i semestru, 

g) potwierdzeniu kontynuacji nauki.  

5. Odbiorcy danych osobowych to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, 

w szczególności związane z usługami IT, usługami bankowymi. Ponadto odbiorcami danych 

mogą być przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy kapitałowej Exact Systems – wyłącznie 

w wewnętrznych celach administracyjnych. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

7. Dane przetwarzane będą maksymalnie przez okres realizacji Programu Stypendialnego 

Exact Systems, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji 

Programu Stypendialnego Exact Systems, jak również przez okres konieczny do realizacji 

obowiązków publiczno-prawnych ciążących na administratorze danych. 

8. Przysługujące prawa: 

a) dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania; 

b) przenoszenie danych; 

c) wniesienie sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony 

interes); 

d) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że 

przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (proponujemy w pierwszej 

kolejności wyjaśnić sprawę z administratorem); 

e) w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody - prawo 

do wycofania zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Dane osobowe pochodzą od kandydata; mogą również pochodzić od osoby 

zgłaszającej (zgodnie z regulaminem). 

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje 

profilowania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału 

w Programie Stypendialnym Exact Systems. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi 

realizację Programu Stypendialnego Exact Systems. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W razie zaprzestania nauki na studiach w związku z którymi Stypendysta otrzymał 

Stypendium Exact Future, Stypendysta zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania 

Organizatora o zaistniałym fakcie. 

2. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości Organizator ma prawo wymagać 

od Stypendysty przedstawienia potwierdzenia, że Stypendysta kontynuuje naukę. 

3. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie lub wykraczających poza jego ramy 

decyduje Zarząd Organizatora.  

4. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu: 



a) Załącznik nr 1 - Ranking  Uczelni uwzględnianych przez Organizatora 

b) Załącznik nr 2 - Wzór Formularza, 

c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o rezydencji podatkowej Kandydata, 

d) Załącznik nr 4 - Wzór Umowy Stypendialnej 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: exactfuture.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów w Programie 

Stypendialnym Exact Systems sp. z o.o. w roku akademickim 2022/2023  

 

RANKING  UCZELNI UWZGLĘDNIANYCH PRZEZ ORGANIZATORA 

 

Uczelnia Punkty/waga 

Politechnika Częstochowska 4 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 4 

Politechnika Śląska (Gliwice) 4 

Politechnika Poznańska 4 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 4 

Politechnika Wrocławska 4 

Techniczne uczelnie zagraniczne 4 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 3 

Politechnika Warszawska 3 

Politechnika Białostocka 3 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej 3 

Politechnika Gdańska 3 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 3 

Politechnika Koszalińska 3 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 3 

Politechnika Lubelska 3 

Politechnika Łódzka 3 

Politechnika Opolska 3 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu 3 

Pozostałe uczelnie na wskazanych kierunkach 2 

Dowolna uczelnia, kierunki niewskazane w spisie, dopuszczone przez 

Organizatora 1 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów w Programie 

Stypendialnym Exact Systems sp. z o.o. w roku akademickim 2022/2023  

 

FORMULARZ WNIOSKU 

 

I. Dane szkoły wyższej i kierunku, w której Kandydat planuje podjąć naukę w roku 

akademickim 2022/2023 

Nazwa szkoły wyższej  

Adres szkoły wyższej  

Kierunek  

 

 

II. Dane Kandydata 

 

Nazwisko i imię Kandydata  

Nazwisko i imię rodzica 

Kandydata* 

 

Rok urodzenia  

telefon  

e-mail  

 

*wypełnić wyłącznie w sytuacji gdy Kandydat jest dzieckiem pracownika lub zleceniobiorcy 

Organizatora lub Partnerów, a także pracownika tymczasowego zatrudnionego przez jednego 

z Partnerów jako agencja zatrudnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Wynik matury 

 

 NAZWA PRZEDMIOTU WYNIK PUNKTOWY 

I przedmiot podstawowy   

II przedmiot podstawowy   

III przedmiot podstawowy   

I przedmiot rozszerzony   

II przedmiot rozszerzony   

III przedmiot rozszerzony   

 

IV. Informacje o Kandydacie 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru kierunku 

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) kopię potwierdzenia przyjęcia na studia przez Uczelnię w roku akademickim 2022/2023; 

2) kopię dyplomu z matury wraz z ocenami; 

3) oświadczenie o znajomości języka wykładowego Uczelni; 

4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

5) oświadczenie o rezydencji podatkowej Kandydata, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 

do Regulaminu. 



Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów w Programie 

Stypendialnym Exact Systems sp. z o.o. w roku akademickim 2022/2023 

 

 

OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ KANDYDATA 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a ………………………… oświadczam, iż w okresie trwania roku 

akademickiego 2022/2023,  

 

będę polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 j.t. ze 

zm.). 

 

nie będę polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 

j.t. ze zm.). 

 

 

O wszelkich zmianach ww. zakresie powiadomię niezwłocznie Exact Systems sp. z o.o. z 

siedzibą w Częstochowie (u. F. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa). 

 

 

........................................................... 

(data i czytelny podpis Kandydata) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów w Programie 

Stypendialnym Exact Systems sp. z o.o. w roku akademickim 2022/2023  

 

 

UMOWA STYPENDIALNA NR ………..…… 

 

zawarta w dniu …………………….. w ………………………….. pomiędzy: 

Exact Systems sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Focha 53/5, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000729296, o kapitale 

zakładowym 100.000,00 zł, NIP: 5272849887, REGON: 380045465 

reprezentowaną przez: 

Lesław Walaszczyk – Wiceprezes Zarządu 

zwaną dalej „ExS”  

 

a  

………………………………………….. PESEL …………………………….., dowód osobisty 

nr: ……………………………, zam. ul. ……………………………………….... …… - …… 

………………………….; zwanym/ą dalej  

„Stypendystą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 

 

Niniejsza Umowa Stypendialna zawierana w ramach Programu Stypendialnego 

………………… jest wynikiem zakwalifikowania się Stypendysty do Programu Stypendialnego 

Exact Future na okres ……………………. oraz przyznania Stypendyście Stypendium; 

Niniejsza Umowa Stypendialna określa wzajemne prawa i obowiązki Stron, w tym zasady 

wypłaty Stypendium związane z uczestnictwem Stypendysty. 

 

§ 1 

DEFINICJE 

1. Organizator – Exact Systems sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie i adresem: przy 

ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729296, NIP: 527-28-49-887, REGON: 

380045465, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł;  

2. Program Stypendialny Exact Systems lub Exact Future – program stypendialny 

skierowany dla (i) pracowników i zleceniobiorców Organizatora lub Partnerów (ii) pracowników 

tymczasowych zatrudnionych przez Partnerów jako agencje zatrudnienia, a także (ii) dzieci 

osób wskazanych w pkt (i) i (ii) w roku akademickim 2022/2023 realizowany przez 

Organizatora; 

3. Regulamin – Regulamin przyznawania i wypłacania Stypendiów Exact Systems przez 

Exact Systems sp. z o.o. w roku akademickim 2022/2023, określający kryteria oraz warunki 

przyznania przez Organizatora na rzecz Stypendysty Stypendium Exact Systems, na mocy 

którego Stypendysta został wybrany do objęcia go Programem Stypendialnym Exact Systems; 



4. Stypendia Exact Future – stypendia jednoroczne przyznawane na zasadach 

określonych w niniejszej Umowie ; 

5. Umowa Stypendialna – niniejsza umowa; umowa zawarta pomiędzy Organizatorem 

a Stypendystą określająca szczegółowe warunki przyznania przez Organizatora na rzecz 

Stypendysty Stypendium Exact Systems, po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Stypendystę Programu Stypendialnego 

Exact Future finansowanego przez ExS na zasadach określonych niniejszą Umową. 

2. ExS, na mocy niniejszej Umowy Stypendialnej przyznaje Stypendyście, na okres 

trwania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023, jednorazowe stypendium 

w wysokości …………………………………..PLN (słownie: ……………….. złotych 00/100).  

 

§ 3 

PRAWA i OBOWIĄZKI STYPENDYSTY 

1. Stypendysta zobowiązuje się w szczególności do:  

a. regularnego uczęszczania na zajęcia przewidziane harmonogramem studiów; 

b. przestrzegania przepisów Umowy Stypendialnej, jak również zasad realizacji studiów 

zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni prowadzącej studia; 

c. złożenia zaświadczenia o zaliczeniu i semestru na Uczelni w terminie do dnia 

31.03.2023 r.; opóźnienie Stypendysty w przedłożeniu zaświadczenia spowoduje opóźnienie 

w wypłacie Stypendium, za co winy nie ponosi ExS; 

d. uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez ExS minimum raz w semestrze; 

e. udzielenia ExS przynajmniej jednego wywiadu, w ramach którego przekaże informacje 

na temat odbywanych studiów w związku z udzielonym stypendium, wraz z wyrażeniem zgody 

na wykorzystanie tego wywiadu wraz z fotografiami przedstawiającymi jego wizerunek 

w publikacjach promujący program stypendialny ExS 

f. udziału w ewaluacji Programu Stypendialnego; 

g. informowania ExS o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mogących mieć wpływ na 

realizację Programu Stypendialnego Exact Future przez Stypendystę, w tym o trudnościach 

w realizacji studiów, zmianie kierunku realizowanych studiów. 

2. Stypendysta ma prawo do: 

a. pobierania Stypendium Exact Future zgodnie z Umową Stypendialną; 

b. zmiany kierunku realizowanych studiów w przypadku zmiany kierunku studiów 

w ramach tej samej dziedziny nauki, o ile zmiana dotyczy kierunku studiów o tej samej liczbie 

semestrów regulaminowego  kształcenia; 

3. W przypadku powzięcia przez Stypendystę zamiaru zmiany kierunku studiów, jest on 

zobowiązany jest do złożenia ExS pismo informacyjnego wraz z uzasadnieniem. Zmiana 

kierunku studiów wymaga zgody ExS. Zmiana kierunku studiów bez zgody ExS powoduje 

wstrzymanie wypłaty Stypendium i może spowodować wykluczenie Stypendysty z Programu 

Stypendialnego. 

4. Stypendysta oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia 

i nazwiska w informacjach dotyczących Programu Stypendialnego Exact Future, 

zamieszczanych przez ExS we wszelkich materiałach promocyjnych. 



§ 4 

FINANSOWANIE 

1. Stypendium Exact Future przyznane zostanie na okres roku akademickiego 2022/2023. 

2. Stypendium Exact Future wynosi: ……….. zł brutto. 

3. Stypendium Exact Future wypłacane jest w kwocie netto tj. kwota przyznanego 

stypendium (brutto) pomniejszana jest o należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych. 

4. Stypendium Exact Future wypłacane zostanie w dwóch równych transzach na rachunek 

bankowy Stypendysty o numerze ……………………….. w kwocie po potrąceniu stosownych 

danin publicznoprawnych.   

5. Stypendysta oświadcza, że właściwym urzędem skarbowym do celów rozliczenia 

podatku dochodowego ze względu na jego miejsce zamieszkania jest 

…............................................. 

6. Pierwsza transza Stypendium zostanie wypłacona do dnia 31 października 2022 roku. 

Druga transza zostanie wypłacona pod warunkiem zaliczenia i semestru oraz potwierdzenia 

tego faktu stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię. Poprzez zaliczenie i semestru 

rozumie się zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych dla i semestru na danym 

kierunku studiów i otrzymanie z nich oceny co najmniej dostatecznej lub adnotacji o zaliczeniu. 

7. ExS zastrzega, iż w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych lub 

w przypadku braku środków na jego rachunku bankowym, Stypendium Exact Future może być 

wypłacone z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w ust. 6, niezwłocznie po ustaniu 

przyczyn opóźnienia. z tytułu opóźnienia Stypendyście nie przysługuje prawo do naliczania 

odsetek. 

8. Pierwsza transza Stypendium jest bezzwrotna. Wypłata drugiej transzy Stypendium 

zależna jest od wyników naukowych Stypendysty i zostanie dokonana pod warunkiem 

zaliczenia i semestru oraz potwierdzenia tego faktu stosownym zaświadczeniem wydanym 

przez Uczelnię. 

 

§ 5 

CZAS TRWANIA i ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Umowa Stypendialna jest zawarta na czas określony, począwszy od dnia jej podpisania 

przez Strony do dnia ………………………... 

2. ExS ma prawo do rozwiązania Umowy Stypendialnej  ze skutkiem natychmiastowym, 

w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy. 

3. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy z powodu działania siły wyższej.  

5. Przez siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności niezależne od Stron zdarzenia 

zewnętrzne, mające wpływ na realizację Umowy, o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym 

do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po zawarciu Umowy.  

1. 6. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy 

niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni, poinformuje   za pośrednictwem poczty 

elektronicznej drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, wraz z opisem sytuacji lub zdarzenia, 

spodziewanym czasem trwania siły wyższej oraz możliwych do przewidzenia skutków 

wystąpienia siły wyższej.  



6. Strony zobowiązane są podjąć niezbędne środki w celu ograniczenia szkód 

spowodowanych działaniem siły wyższej oraz dołożyć wszelkich starań w celu jak najszybszego 

wznowienia realizacji Umowy. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawa i obowiązki Stron wynikające z Umowy Stypendialnej nie mogą być przenoszone 

na osoby trzecie. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową Stypendialną mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego lub inne właściwe powszechnie obowiązujące.  

3. Strony postanawiają, iż prawem właściwym dla zobowiązania wynikającego z Umowy 

Stypendialnej będzie prawo polskie. 

4. Spory wynikłe na podstawie wykonywania Umowy Stypendialnej będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ExS. 

5. Stypendysta zobowiązany jest do powiadamiania ExS o zmianie istotnych danych 

ujętych w Umowie Stypendialnej, w tym m.in.: zmianie nazwiska i adresu, w terminie do 7 dni 

pod rygorem, że wszelkie czynności dokonane przez ExS przy użyciu nieaktualnych danych 

będą skuteczne względem Stypendysty z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ExS. 

6. Zmiana Umowy Stypendialnej wymaga formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem 

nieważności, chyba, że jej postanowienia stanowią inaczej. 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 - oryginał oświadczenia o rezydencji podatkowej Kandydata. 

 

 

Za Stypendystę:       Za Organizatora: 

 

 

___________________      _________________ 


