REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW
W RAMACH PROGRAMU „RODZINA PLUS”
PRZYZNAWANEJ PRZEZ „AQUA” S.A.

DEFINICJE
Program Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej „Rodzina Plus” – program skierowany jest
do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych (rodzinnych domów dziecka), zwany
w regulaminie Programem „Rodzina Plus”.
„AQUA” S.A. - spółka biorąca udział w Programie „Rodzina Plus”, w zakresie przyznawania
pomocy finansowej dla uczniów i studentów, zwana w regulaminie AQUA.
Pomoc finansowa dla uczniów i studentów – pomoc finansowa przyznawana dla 20
uczniów (szkoła podstawowa - 10 uczniów, szkoła ponadpodstawowa - 10 uczniów) oraz dla
10 studentów, zwana w regulaminie pomocą finansową.
Uczniowie szkół podstawowych (od klas V), dziennych szkół ponadpodstawowych,
dziennych szkół policealnych – uczniowie, posiadający aktualną kartę Programu „Rodzina
Plus”, mogący starać się o przyznanie pomocy finansowej, zwani w regulaminie uczniami.
Studenci dziennych studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich – studenci,
posiadający aktualną kartę Programu „Rodzina Plus”, mogący starać się o przyznanie
pomocy finansowej, zwani w regulaminie studentami.

Rodzice, opiekunowie prawni - zwani w regulaminie rodzice/opiekunowie.
Komisja wewnętrzna „AQUA” S.A. – komisja wyłoniona z grona pracowników AQUA S.A.,
zwana w regulaminie komisją wewnętrzną.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Pomoc

finansowa

przyznawana

przez

AQUA

skierowana

jest

do

uczniów

i studentów w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku
osób studiujących.
2.

Uczniowie/studenci muszą posiadać aktualną kartę „Rodzina Plus” przez cały okres
otrzymywania pomocy finansowej (kartę należy przedstawić do wglądu na wniosek
AQUA S.A. przy podpisaniu umowy oraz każdorazowo na żądanie AQUA S.A.).

3.

Program składa się z II etapów:
- I etap: składanie wniosków i kwalifikacja do przyznania pomocy finansowej,
- II etap: uzupełnienie dodatkowych danych potrzebnych do podpisania umowy
o przyznanie pomocy finansowej oraz wystawieniu informacji o przychodach z innych
źródeł w danym roku – PIT.

4.

Składanie wniosków oraz podpisanie umowy o przyznanie pomocy finansowej:
- w przypadku osoby pełnoletniej: uczeń, student
- w przypadku osoby niepełnoletniej: rodzic/opiekun prawny.

5.

Zasady udziału w programie:
I etap: należy poprawnie wypełnić elektronicznie wniosek dostępny na stronie
www.aqua.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie:
- uczniowie – do 7 września 2021 roku,
- studenci – do 7 października 2021 roku.
II etap: należy uzupełnić dane zawarte w elektronicznym wniosku dostępnym na
stronie www.aqua.com.pl, w terminie do dwóch dni od daty otrzymania informacji
o zakwalifikowaniu do programu.

5.1

Wnioski o pomoc finansową rozpatruje komisja wewnętrzna. W przypadku:
- uczniów do 14 września 2021 roku,
- studentów do 14 października 2021 roku.

6.

Osoby

zakwalifikowane

telefonicznie

lub

drogą

do

otrzymania

elektroniczną.

pomocy

finansowej

Osoby,

których

są

wnioski

powiadamiane
nie

zostały

zakwalifikowane nie są o tym fakcie powiadamiane.
6.1 Decyzja komisji wewnętrznej jest ostateczna, uczniom/studentom nie przysługuje
możliwość odwołania i zgłaszania roszczeń.
6.2 Wnioski odrzucone, komisja niszczy w sposób uniemożliwiający ich odczytanie
niezwłocznie po zakończeniu prac nad wyborem wniosków.
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6.3 W przypadku wniosków przyjętych do realizacji, będą one przechowywane przez okres
trwania umowy zawartej na ich podstawie oraz okres 6 lat kalendarzowych od daty
zakończenia umowy.
7

Pomoc finansowa płatna będzie w miesięcznych ratach (12 miesięcy), do 15 dnia
każdego

miesiąca

od

daty

podpisania

umowy

pisemnej,

między

AQUA

a uczniem/studentem. W przypadku, gdy stroną umowy jest osoba niepełnoletnia umowę
w jej imieniu podpisuje rodzic/opiekun prawny.
8

Osobom, które zakwalifikują się do programu wręczany jest dyplom za osiągnięcia
w nauce. Osoby biorące udział w uroczystości związanej z wręczeniem dyplomów,
wyrażają odrębną zgodę na wykonanie im zdjęcia i przetwarzanie ich wizerunku
w publikacjach powstałych w związku z tą uroczystością. Uczestnictwo w uroczystości
jest dobrowolne. AQUA zastrzega sobie prawo do niezorganizowania uroczystego
wręczania dyplomów z przyczyn niezależnych od niej.

9

Pomoc finansowa zostanie wstrzymana w przypadku przerwania nauki przez
ucznia/studenta lub nieprzedłużenia obowiązywania karty „Rodzina Plus” przez organ
wydający.

9.1 Absolwenci Szkoły Ponadpodstawowej są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia
wydane przez szkołę/uczelnię potwierdzającego kontynuację nauki w trybie dziennym
w roku szkolnym/akademickim 2021/2022.
9.2 Wymagane jest aby Uczniowie/studenci przez cały okres otrzymywania pomocy
finansowej kontynuowali naukę w trybie dziennym.
9.3 W terminie do 1 miesiąca uczeń/student zobowiązuje się do poinformowania AQUA
o przerwaniu nauki lub odmowy przedłużenia karty Rodzina Plus przez organ wydający.
W przypadku niepoinformowania zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej pomocy.
10 Po zakończeniu roku kalendarzowego AQUA wystawi i wyśle na wskazany w umowie
adres dla każdego uczestnika programu, z którym podpisała umowę o pomoc finansową,
informację o przychodach z innych źródeł w danym roku – PIT.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1.

O pomoc finansową mogą ubiegać się:


uczniowie szkół podstawowych (od klasy V);



uczniowie dziennych szkół ponadpodstawowych;



studenci dziennych studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.
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2.

Wysokość

oraz

liczbę

przyznanej

pomocy

finansowej

określa

raz

do

roku

przewodniczący komisji wewnętrznej na podstawie wewnętrznych aktów wykonawczych
spółki.
3.

Rodzaje

i

wysokość

pomocy

finansowej

przyznanej

w

bieżącym

roku

szkolnym/akademickim:

4.

Rodzaj szkoły

Ilość

Kwota brutto /m-c

szkoła podstawowa

10

150,00 zł

szkoła ponadpodstawowa

10

200,00 zł

szkoła wyższa

10

300,00 zł

Kryteria decydujące o przyznaniu pomocy finansowej.

4.1 Kryteria dla uczniów:
a) średnia arytmetyczna z ocen, co najmniej 4,75 za rok szkolny 2020/2021, obliczana
na podstawie świadectwa szkolnego (skan świadectwa szkolnego należy dołączyć do
wniosku, oryginał świadectwa do wglądu na wniosek AQUA S.A. przy podpisaniu
umowy). Pomoc finansowa przyznawana jest dla 10 uczniów danego rodzaju szkoły,
którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce (średnia ocen).
b) Kryterium fakultatywne.
W przypadku takich samych wyników średnich z ocen uzyskanych przez większą liczbę
uczniów, dodatkowym kryterium decydującym o przyznaniu pomocy finansowej będzie
wysokość deklarowanego miesięcznego dochodu brutto określonego na jednego
członka rodziny za 2020 rok (kolejność przyznawania pomocy finansowej – od
najniższego dochodu).

4.2

Kryteria dla studentów:
a) średnia ważona z ocen, co najmniej 4,0 za rok akademicki 2020/2021,
potwierdzona przez Uczelnię (skan zaświadczenia z Uczelni należy dołączyć do
wniosku, oryginał zaświadczenia do wglądu na wniosek AQUA S.A., przy
podpisywaniu umowy). Pomoc finansowa przyznawana jest dla 10 studentów, którzy
osiągnęli najwyższe wyniki w nauce (średnia ocen)
b) Kryterium fakultatywne
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W przypadku takich samych wyników średnich z ocen uzyskanych przez większą liczbę
studentów, dodatkowym kryterium decydującym o przyznaniu pomocy finansowej będzie
wysokość deklarowanego miesięcznego dochodu brutto określonego na jednego członka
rodziny za 2020 rok (kolejność przyznawania pomocy finansowej – od najniższego
dochodu).
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o przyznanie pomocy
finansowej

oraz

osób

zakwalifikowanych

do

programu

zostały

uregulowane

bezpośrednio we wnioskach (odpowiednio dla I i II etapu).
2.

Każda osoba, która składa wniosek o przyznanie pomocy finansowej/zakwalifikowana
do programu zobowiązana jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego
regulaminu.

3.

Załącznikami do regulaminu są wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla uczniów
i studentów.

4.

Przy podpisaniu umowy należy przedstawić do wglądu oryginał dowodu osobistego.
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