
REGULAMIN KONKURSU STYPENDIALNEGO W RAMACH FUNDUSZU 
WIECZYSTEGO IM. PIOTRA PAWŁOWSKIEGO 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs stypendialny w ramach Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego 

(zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez Fundację Integracja (zwaną dalej „Organizatorem”) we współpracy z 

Funduszem „Podwójne Wyzwanie”, Koalicją Liderzy Pro Bono, Akademią Rozwoju 

Filantropii w Polsce. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu 

Konkursu. 

2. Konkurs jest organizowany w dniach od 1 czerwca do 30 września 2021 r. 

 

II. CEL KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnościami w 

wieku 18-35 lat, zaangażowanych w rozwój inicjatyw obywatelskich na rzecz 

integracji i rozwoju osób z niepełnosprawnościami, realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, których siedziba znajduje się w miejscowości do 20 000 mieszkańców. 

2. Wnioski oceniane są przez Kapitułę Konkursu powoływaną przez Organizatora. 

Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę: 

a) zaangażowanie aplikujących o stypendium w realizację inicjatyw 

obywatelskich, 

b) ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania 

stypendium. 

3. Dla Kapituły istotny jest całokształt doświadczeń życiowych osób aplikujących w 

kontekście zaangażowania społecznego. 

  

III. TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATUR 

1. Wnioski o przyznanie stypendium należy nadsyłać wyłącznie w wersji 

elektronicznej, wypełniając formularz na stronie StypendiumPiotra.pl. 

2. Do wypełnionego wniosku można dołączyć e-mailem na adres 

stypendiumpiotra@integracja.org następujące załączniki (nie więcej niż 5 plików, 

maksymalny łączny rozmiar 5 MB): 

a) list polecający od osoby współpracującej z osobą aplikującą, 

b) artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia osoby 

aplikującej, 

c) zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność osoby aplikującej, 

prowadzone przez nią projekty. 



3. Do wniosku osoba aplikująca może dołączyć również filmik, przesyłając go (np. 

poprzez WeTransfer) na adres e-mail stypendiumpiotra@integracja.org, 

opowiadający o sobie, będący uzupełnieniem wniosku. Filmik może być nakręcony 

za pomocą dowolnego urządzenia – telefonu, aparatu cyfrowego, kamery itd. 

Powinien on spełniać następujące standardy: 

a) nie może przekraczać długości 1 minuty, 

b) autorka/autor materiału powinna/powinien posiadać zgody na 

wykorzystanie materiałów audio użytych w filmach lub wykorzystać ścieżki 

udostępniane na otwartych licencjach. Powinna/powinien także posiadać 

zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie. 

Filmik nie jest obowiązkowy, ale będzie brany pod uwagę przy ocenie przez Kapitułę 

Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków niekompletnych lub 

złożonych po terminie. Wnioski te nie będą przedstawione pod ocenę Kapituły 

Konkursu. 

  

IV. PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Wniosek zgłoszeniowy wraz z Regulaminem dostępny jest na stronie 

StypendiumPiotra.pl.  

2. Termin nadsyłania wniosków mija 31 sierpnia 2021 r. 

3. Kapituła ocenia wyłącznie wnioski spełniające cele Konkursu.  

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 30 września 2021 r. na stronie 

internetowej Organizatora. 

5. Kapituła może zdecydować o przyznaniu laureatce/laureatowi również 

dodatkowych nagród, np. rzeczowych lub o charakterze wsparcia mentorskiego czy 

eksperckiego. 

6. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

7. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Organizator pod numerem 

telefonu: 22 530 65 70 (czynny codziennie w okresie składania wniosków w 

godzinach od 9:00 do 16:00) oraz pod adresem e-mail: integracja@integracja.org. 

  

V. STYPENDIUM W RAMACH FUNDUSZU WIECZYSTEGO IM. PIOTRA 

PAWŁOWSKIEGO 

1. Wysokość rocznego stypendium wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 

zł). 

2. Stypendium będzie wypłacone w dwóch transzach na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy Organizatorem Konkursu a stypendystką/stypendystą. 



3. Podstawą do wypłaty drugiej transzy będzie sprawozdanie cząstkowe z 

wykorzystania środków z pierwszej transzy. 

4. Stypendium może być przeznaczone na dowolne wydatki wybrane przez 

laureatkę/laureata i przedstawione we wniosku aplikacyjnym oraz zatwierdzone 

przez Organizatora. 

5. Stypendystka/Stypendysta, po upływie terminu wykorzystania przyznanego 

stypendium, rozlicza się z niego, składając sprawozdanie opisujące, w jaki sposób 

wykorzystał przyznane środki i jak to przyczyniło się do jego rozwoju. 

  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy osoba aplikująca spełnia warunki 

określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. 

Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do przepisów prawa, jak 

również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe 

wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy 

przyznania Stypendium oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego 

prawa do Stypendium bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do 

Organizatora. 

2. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą 

prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Kapituły. 

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 

przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

  

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu 

Stypendialnego jest Fundacja Integracja z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 1 (kod: 

00-162), KRS 0000 144 578, NIP 524 23 24 281, REGON 013099416. Dane 

kontaktowe: tel.: 22 530 65 70, e-mail: integracja@integracja.org. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą do celów organizacji Konkursu, wydania 

przyznanych nagród oraz właściwego wykonania innych praw i obowiązków 

wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych. 

3. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez 

dostarczenie Formularza zgłoszeniowego – zgodnie z artykułem 6. ust. 1. RODO. 

4. Czas przetwarzania danych osobowych: informujemy, iż dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego w rozdziale 2 celu. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu 



skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, 

korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. 

6. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, 

tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

8. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 


