Regulamin przyznawania stypendiów PTD — Eli Lilly na 54. Zjazd Naukowy Europejskiego
Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) odbywający się w Berlinie, 1–5 października 2018 r.
I.
Postanowienia ogólne
1. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wspierając i promując na forum międzynarodowym
działalność naukową młodych lekarzy - członków PTD, będących autorami prac z zakresu
diabetologii przyznaje stypendia umożliwiające udział w międzynarodowych zjazdach i
konferencjach.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania przez PTD, co najmniej 20 stypendiów na
pokrycie kosztów udziału w 54 Zjeździe Naukowym Europejskiego Towarzystwa Badań nad
Cukrzycą (EASD) odbywającym się w Berlinie, w dn. 1-5.10.2018 r.
3. Organizatorem programu stypendialnego jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z
siedzibą w Gdańsku, ul. Dębinki 7, NIP 957-06-60-092, wpisane do rejestru stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku pod numerem 0000033162, zwane dalej PTD, w imieniu którego działa Zarząd
Główny.
4. Stypendia są w całości sponsorowane przez firmę Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Za wybór osób,
którym będzie przyznane stypendium jest wyłącznie odpowiedzialne PTD. Eli Lilly Polska
Sp. z o.o. nie będzie uczestniczyć w procesie przyznawania stypendiów, ani nie będzie
udzielać dodatkowej pomocy PTD w tym zakresie. W szczególności, Eli Lilly nie będzie
konsultować ani opiniować decyzji PTD w zakresie przyznania stypendium.
5. Przyznawanie stypendiów odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy PTD a Eli Lilly
Polska Sp. z o.o. i niniejszy Regulamin jest w treści zgodny z ww. umową.
6. Na koszty udziału w Zjeździe, które mogą być finansowane w ramach stypendium składa się
wyłącznie pięć elementów:
a) opłata rejestracyjna (fee),
b) dojazd do miasta Zjazdu,
c) zakwaterowanie w czasie Zjazdu (noclegi w apartamencie lub hotelu o standardzie nie
wyższym niż 4 gwiazdki),
d) roczna opłata członkowska EASD,
e) wyżywienie (koszt lunchu nie może przekraczać kwoty 60 EUR, a koszt kolacji 80 EUR łącznie z
podatkiem VAT).
7. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla wszystkich członków PTD na stronie
internetowej www.cukrzyca.info.pl.
8. Zgłoszenie wniosku o przyznanie stypendium oznacza bezwarunkową zgodę wnioskodawcy
na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz na opublikowanie
imienia, nazwiska oraz miejsca pracy uczestnika konkursu w materiałach PTD, w tym także na
stronie internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby
ubiegać się o stypendium.
9. Wysokość każdego stypendium określa Zarząd Główny PTD, uwzględniając indywidualne
koszty związane z udziałem Zjeździe, określone w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt III ust. 2.
II.

Warunki ubiegania się o stypendium PTD-Eli Lilly EASD 2018

O stypendium PTD-Eli Lilly PTD może ubiegać się osoba, która:

1)
2)
3)
4)

jest członkiem PTD i posiada opłacone aktualne składki i,
jest członkiem EASD i posiada opłacone aktualne składki i,
jest lekarzem aktualnie wykonującym zawód w Polsce i,
jest
a) specjalistą w zakresie diabetologii, lub
b) lekarzem będącym aktualnie w trakcie specjalizacji z diabetologii, lub
c) lekarzem przeznaczającym znaczną część czasu w pracy zawodowej na aktywną opiekę
nad osobami z cukrzycą i w związku z tym może odnieść korzyść z dodatkowego
kształcenia i udziału w prezentacjach i dyskusjach naukowych w zakresie diabetologii,
lub
d) jest lekarzem, który przedłoży do EASD streszczenie celem przedstawienia na Zjeździe,
5) i posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie, śledzenie i
branie udziału w dyskusjach naukowych prowadzonych w tym języku.
III.
Zasady ubiegania się o stypendium PTD - Eli Lilly EASD 2018
1. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna przesłać zgłoszenie na adres granty.ptd@op.pl
nie później niż do dnia 20.06.2018 r.
2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty (każdy powinien być podpisany przez
zgłaszającego i przesłany jako skan):
a) wniosek o przydzielenie stypendium; należy w nim umieścić oświadczenie o
spełnianiu warunków przedstawionych w pkt. II.1-5 (z zaznaczeniem, który warunek z
pkt. II.4 jest spełniony przez zgłaszającego) oraz określenie wnioskowanej kwoty
stypendium z rozbiciem na pozycje wymienione w pkt I.6,
b) kwestionariusz z danymi: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania, miejsce zatrudnienia, telefon komórkowy, służbowy e-mail,
c) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
d) oświadczenie o opłaceniu składki PTD za bieżący rok kalendarzowy wraz z informacją
o dacie wpłaty i przynależności do danego Oddziału PTD,
e) oświadczenie o przynależności do EASD zawierające numer członkowski,
f) podpisany wydruk niniejszego Regulaminu, świadczący o zapoznaniu się z nim i jego
zaakceptowaniu,
g) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją
procedur przyznania i rozliczenia stypendium: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do przyznania
stypendium PTD-Eli Lilly EASD 2018, a w razie otrzymania stypendium na publikację
mojego imienia i nazwiska oraz miejsca pracy na stronie www.curzyca.info.pl i w
pismach PTD”,
h) oświadczenie do ZUS/US wraz z numerem konta bankowego potrzebnego w celu
dokonania zwrotu poniesionych kosztów - dostępne na stronie PTD w zakładce
Dokumenty do pobrania.
3. Zgłoszenie przesłane po terminie lub niekompletne nie będzie rozpatrywane, bez wezwania
do usunięcia braków.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia Zarząd Główny PTD podejmie decyzję o przyznaniu Stypendium i
jego wysokości, przy czym brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
5. O przyznaniu stypendium wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

6. Środki przyznane w ramach stypendium – maksymalnie 6000 zł brutto - mogą być
wykorzystane wyłącznie jako wsparcie działań edukacyjnych i naukowych, co w rozumieniu
PTD i fundatora stypendiów oznacza możliwość pokrycia wyłącznie kosztów wymienionych w
pkt I.6. W szczególności, Stypendium nie może zostać wykorzystane na sfinansowanie
rozrywek (takich jak np. wycieczki, czas wolny, spotkania towarzyskie).
7. Osoba, której przyznano stypendium, pokrywa koszty udziału w Zjeździe z własnych środków
i samodzielnie dopełnia formalności związanych z rejestracją udziału w Zjeździe , a następnie
otrzymuje zwrot poniesionych kosztów na zasadach określonych w pkt 9 poniżej. Z
zastrzeżeniem pkt 8 poniżej, nie przewiduje się wypłaty zaliczek.
8. Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest przesłać na adres granty.ptd@op.pl w
terminie do 31.07.2018 r. potwierdzenie rejestracji udziału w Zjeździe oraz potwierdzenie
uiszczenia opłaty rejestracyjnej na rachunek wskazany przez EASD. Na tej podstawie PTD
dokonana zwrotu opłaty rejestracyjnej.
9. W terminie do 31.10.2018r. osoba, która otrzymała stypendium, przedstawia rozliczenie
stypendium, obejmujące oryginały faktur, paragonów, rachunków lub potwierdzeń wpłat, z
których wynika, że zostały poniesione przez beneficjenta stypendium, przesyłając je na adres:
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne ul. Polskich Kolei Państwowych 6, 92-402 Łódź. Do
rozliczenia należy załączyć ankietę oceniającą program stypendialny, dostępną na stronie
www.cukrzyca.info.pl (ankieta ewaluacyjna jest zamieszczona na stronie PTD w zakładce
"dokumenty do pobrania - granty i stypendia"). Niezłożenie w terminie rozliczenia z wyjazdu
finansowanego z przyznanego stypendium PTD-Eli Lilly EASD 2018 wraz z ankietą oceniającą
program stypendialny jest jednoznaczne z rezygnacji ze stypendium i zwalnia jego
fundatorów ze zwrotu poniesionych przez uczestnika Zjazdu kosztów. W takiej sytuacji
beneficjentowi stypendium nie przysługują żadne roszczenia względem PTD lub Eli Lilly
Polska Sp. z o.o. Nieterminowe rozliczenie stypendium uniemożliwia ponowne ubieganie się
o stypendium w przez kolejne 2 lata. PTD przesyła środki ze stypendium na rachunek
beneficjenta w terminie 30 dni od dnia przesłania kompletnego rozliczenia stypendium. Za
datę spełnienia świadczenia uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego PTD.
10. Osoby, którym zostanie przyznane stypendium, po zakończeniu roku kalendarzowego
otrzymają deklarację podatkową PIT dotyczącą całości sumy otrzymanego stypendium, gdyż
podlega ono ogólnym zasadom opodatkowania.
11. Informacje o przyznaniu stypendium zostaną ogłoszone na stronie internetowej
www.cukrzyca.info.pl.
IV.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o stypendium PTD- Eli Lilly jest
PTD.
2. Dane osobowe osób ubiegających się o stypendium będą przetwarzane w celu podjęcia
decyzji o przyznaniu stypendium i jego rozliczenia.
3. Odbiorcą danych osobowych osób ubiegających się o stypendium będą podmiot, któremu
powierzono obsługę księgową PTD, podmiot, któremu powierzono obsługę biurową PTD,
użytkownicy strony internetowej www.cukrzyca.info.pl, Eli Lilly Sp. z o.o..
4. Dane osobowe osób ubiegających się o stypendium będą przechowywane przez okres do
podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, a w razie jego przyznania - dodatkowo przez 5 lat
po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przyznane zostało stypendium.

5. Osobom ubiegającym się o stypendium przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych
danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Osoba ubiegająca się o stypendium może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na
przetwarzanie jej danych osobowych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z
ubiegania się o stypendium.
7. Osoba ubiegająca się o stypendium ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
8. Podanie przez osobę ubiegającą się o stypendium danych osobowych jest dobrowolne, przy
czym niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozstrzygnięcie wniosku o przyznanie
stypendium.
9. Dane osobowe osób ubiegający się o stypendium będą przetwarzane częściowo w sposób
zautomatyzowany – w systemach informatycznych PTD.
V.

Postanowienia końcowe
1. PTD zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zasady finansowania
wyjazdów na międzynarodowe zjazdy naukowe.
1. Program przyznawania stypendiów PTD-Eli Lilly EASD 2018 nie podlega przepisom ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 – t.j. ze zm.)
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.

W imieniu Zarządu Głównego PTD

Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
Prezes Zarządu Głównego
Kraków, 16 maja 2018r.

