
 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH  ŁAZARSKEIGO   

 

 

 

§1 

Niniejszy dokument stanowi Regulamin przyznawania Stypendium Naukowego Łazarskiego, 

dalej zwany Programem.  

 

§2 

Inicjatorem Programu jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-662, 

ul. Świeradowska 43), zarejestrowana pod numerem 22 w Rejestrze Niepublicznych Uczelni 

Wyższych, REGON: 010286164 oraz NIP: 527-02-09-936, dalej zwana Organizatorem.  

 

§3 

Program ma na celu nagradzanie i wspieranie rozwoju ambitnych i utalentowanych  

kandydatów na studia, którzy pragną jak najlepiej przygotować się do dorosłego życia i w 

związku z tym chcą odnieść sukces w swej przyszłej karierze zawodowej. Program ma na celu 

nagradzanie najlepszych kandydatów, którzy uzyskali wysokie oceny oraz doskonałe 

umiejętności językowe i są gotowi udowodnić swoje zainteresowanie jakościową nauką przed 

komisją akademicką.  

 

§4 

1. Uczestnikiem Programu może zostać każdy absolwent szkoły średniej, studiów pierwszego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (które nie były wcześniej odbyte na Uczelni 

Łazarskiego). 

2.  Program jest adresowany do kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i 

drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  prowadzonych w języku polskim 

lub angielskim uprawnionych do podjęcia nauki na wyższej uczelni. Aplikanci nie mogą 

jednocześnie wnosić o uznanie kursów równoległych, wcześniej uzyskanych wyników 

uczenia się ani ich zapisu na studia jako przeniesienia z innej uczelni.   

3. Program jest adresowany wyłącznie do obcokrajowców.  

 

§5 

1. W celu wzięcia udziału w Programie, kandydat przechodzi proces rekrutacji, wypełnia 

wniosek o stypendium oraz dostarcza do recruitment@lazarski.edu.pl świadectwo 

ukończenia szkoły średniej/studiów pierwszego stopnia ze średnim wynikiem ocen (GPA) 
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80% lub wyższym oraz (powszechnie uznawany) międzynarodowy certyfikat językowy na 

poziomie B2+ (lub równoważnym), lub wynik uczelnianej rozmowy egzaminacyjnej w 

języku angielskim na poziomie równoważnym do B2+ przeprowadzonej na platformie 

Skype.   

2. Po wstępnej kwalifikacji, Zespół Rekrutacji poinformuje wybranych kandydatów o terminie 

(dacie i godzinie) rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Uczelni Łazarskiego. W trakcie 

rozmowy kandydaci prezentują swoje osiągnięcia naukowe albo zrealizowane projekty 

społeczne lub kulturalne.  

3. W ciągu 72 godzin od rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnik będzie poinformowany o jej 

wyniku. Decyzja Komisji jest autonomiczna i ostateczna.  

4. Termin składania podań upływa 30 sierpnia 2022 roku.  

5. Wszystkie wymienione wyżej wymogi muszą być spełnione łącznie.  

 

§6 

1. Każdy uczestnik Programu może złożyć tylko jedno podanie.  

2. Podania nie spełniające wymogów Regulaminu oraz złożone po wymienionym wyżej 

terminie zostaną odrzucone a nadesłane materiały skasowane.  

3. Uczestnicy otrzymują potwierdzenie odbioru podania lub jego odrzucenia za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.  

§7 

1. Komisja ds. Programu (dalej zwana Komisją) ocenia zgodność podań z założeniami 

Programu oraz wybiera zwycięzców w poszczególnych grupach. Komisja ocenia 

oryginalność oraz kreatywność aplikacji.  

2.  Komisja pracuje na posiedzeniach niejawnych. Komisja nie ma obowiązku uzasadniania 

swoich decyzji.  

3. Komisja ds. Programu ma skład trzyosobowy (Przewodniczący oraz dwóch członków) i 

reprezentuje Organizatora Programu.  

4. Komisja wybiera zwycięzców w głosowaniu, na zasadzie zwykłej większości głosów.  W 

przypadku nierozstrzygającego wyniku głosowania, decydujący głos należy do 

Przewodniczącego. Decyzje Komisji nie mogą być przedmiotem odwołania.  

5. Komisja pracuje na posiedzeniach niejawnych. Komisja nie ma obowiązku uzasadniania 

swoich decyzji.  

 

§8 

1. Informacje dotyczące wyników Programu i jego zwycięzców są przesyłane bezpośrednio do 

uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2. Zwycięzcy programu zostaną poinformowani drogą mailową o dokładnej dacie i miejscu 

wręczenia nagród, co odbędzie się na Uczelni Łazarskiego w trakcie ceremonii inauguracji 

roku akademickiego 2022/2023.  



3. Zwycięzcy powinni być gotowi do ścisłej współpracy i być dyspozycyjni do udziału w 

różnych działaniach organizowanych na Uczelni Łazarskiego i prowadzonych przez Dział 

Marketingu oraz Dział Rekrutacji aby ochoczo promować Uczelnię Łazarskiego.  

 

§9 

1. 10 zwycięzców Programu otrzyma 50% zniżkę opłaty za pierwszy rok studiów (dwa 

semestry; pierwszy powinien być opłacony przez studenta) na wybranym kierunku studiów 

na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2022/2023, z wyjątkiem studiów medycznych, 

pielęgniarstwa, zarządzania liniami lotniczymi, oraz prawa lotniczego z licencją zawodową 

pilota.  

2. Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca musi dokonać pełnej rejestracji na studia w roku 

akademickim 2022/2023 do 30 sierpnia 2022 roku i spełnić wszystkie wymogi 

kwalifikacyjne. Szczegółowe zasady rekrutacji są zawarte w Uczelnianych zasadach i trybie 

przyjęć na studia w roku akademickim 2022/2023.  

3. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę lub nieskutecznego powiadomienia 

zwycięzcy przez Uczelnię, nagroda przepada.  

4. Organizator Programu jest zobowiązany do realizacji zobowiązań wynikających z 

przyznania nagród w roku akademickim 2022/2023.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród lub do przyznania 

tylko części nagród. 

6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

7. Nagrody podlegają opodatkowaniu w wysokości 10%. Organizator Programu jest płatnikiem 

podatku, zatem jest zobowiązany do naliczenia go i pobrania od zwycięzcy.  

 

§ 10 

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, JL EU 2016. No. 119) , Organizator 

jest Administratorem danych osobowych uczestników. Dane osobowe uczestników sa 

przetwarzane w celu realizacji Programu, nominacji i ogłoszenia zwycięzców, wręczenia im 

nagród, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, oraz w celach 

związanych z promocją Programu Stypendialnego Lazarskiego oraz oferty edukacyjnej Uczelni.  

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych są zawarte w formularzu 

zgłoszeniowym.  

 

§11 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie i w 

uzasadniających to okolicznościach. Zmiana taka wchodzi w życie w dniu jej ogłoszenia na 

stronie internetowej Organizatora.  



2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. odrzucenia podania w przypadku niespełnienia wymogów ustanowionych w 

Regulaminie.  

b. interpretacji Regulaminu i rozstrzygania sporów dotyczących jego stosowania.  

c. odwołania Program w każdym czasie bez obowiązku podania przyczyny.  

3.  Organizator oraz Komisja mają decydujący głos we wszystkich sprawach spornych.  

4. Decyzje Organizatora oraz Komisji są statecznie i nie podlegają odwołaniu.  

5. Wszelkie zapytania można kierować drogą elektroniczną do: rekrutacja@lazarski.edu.pl lub  

dzwoniąc na nr.: +48 22 543 5555.  

 

§ 12 

1. Regulamin jest ogłoszony i opublikowany na stronie internetowej Uczelni Łazarskiego: 

lazarski.edu.pl. 

2. Przesłanie podania stanowi deklarację przystąpienia do Programu i akceptację warunków 

ustanowionych w Regulaminie Programu.     

 


