Regulamin Programu „Go4Poland – Wybierz Polskę!”
V Edycja – 2020
1. Definicje:
Go4Poland – Wybierz Polskę! – zwany dalej „Program”. Jest to projekt Fundacji GPW
kierowany do polskich studentów zagranicznych uczelni wyższych. Celem Programu
jest zachęcenie polskich studentów zagranicznych uczelni do budowania swojej kariery
w przedsiębiorstwach/instytucjach działających na terenie Polski lub administracji
publicznej, wykorzystując zdobytą na zagranicznych uczelniach wiedzę. W ramach
Programu Fundacja GPW współpracuje zarówno ze środowiskiem biznesu
i administracji, jak i z inicjatywami studenckimi – kołami, projektami i organizacjami
oraz stowarzyszeniami, które swoimi działaniami promują ideę powrotu do Polski
i budowania kariery w polskich przedsiębiorstwach/instytucjach lub administracji
publicznej, a także z organizacjami polskich studentów na zagranicznych uczelniach.
Celem Programu jest zagospodarowanie potencjału polskich studentów i absolwentów
zagranicznych uczelni przez polskie podmioty i w ich efekcie podjęcie przez nich pracy
w kraju. Program ma też pomóc młodym ludziom w podjęciu decyzji o kierunku,
w którym chcą rozwijać się zawodowo.

Fundacja GPW – Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Gospodarczy Krajowego rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000563300, NIP 701-049-11-15, zwaną dalej
„Fundacją GPW”, organizator Programu, spełniający funkcję platformy wymiany
informacji, której celem jest pozyskiwanie Partnerów i miejsc stażowych oraz
umożliwienie Kandydatom kontaktu z Partnerami poprzez zbiór, selekcję oraz analizę
zgłoszeń, organizację konferencji. Fundacja GPW nie jest organizatorem Staży. Decyzja
o podjęciu współpracy w formie Stażu pomiędzy Stronami pozostaje w gestii Stron
(Partnera i Uczestnika).

Partner („Pracodawca”) – współpracujący z Fundacją GPW podmiot – firma,
przedsiębiorca/instytucja, Spółka Skarbu Państwa, organizacja pozarządowa, bądź
jednostka administracji publicznej, która na podstawie Umowy zawartej z Fundacją

GPW wspiera Program poprzez: zaoferowanie miejsc staży, pracy, warsztatów
uczestnikom Go4Poland, bądź świadcząc inne usługi wspierające rozwój Programu.

Kandydat – polski student lub polski absolwent uczelni zagranicznej, który na uczelni
wyższej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej studiował nie krócej niż pół roku
akademickiego, (także polscy studenci wywodzący się z Polonii), zgłaszający się do
Programu. Studiowanie na uczelni zagranicznej musi odbywać się poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. Studia w systemie konkordatowym (tj. uzyskanie dyplomu
zagranicznej uczelni po studiach odbywających się w Rzeczypospolitej Polskiej) nie
kwalifikują się do Programu.

Uczestnik – Kandydat, który spełnia wymogi określone niniejszym Regulaminem
i który na podstawie merytorycznej oceny, został wybrany do udziału w Programie.
Warunkiem bezwzględnym uzyskania statusu Uczestnika jest posiadanie obywatelstwa
polskiego oraz ukończone nie więcej niż 26 lat.

Stażysta – Uczestnik wybrany przez Partnera do odbycia Stażu w jego instytucji.

Strony – Stażysta oraz Partner.

Portal/Platforma – strona internetowa www.go4poland.pl będąca platformą wymiany
informacji pomiędzy Partnerami, a Uczestnikami. Na portalu prowadzona jest aplikacja
uczestników, a także aplikacja na staże, warsztaty, mentoring oraz inne elementy oferty
Programu.

Staż - oferowany przez Partnera płatny staż dla wybranego przez siebie Uczestnika.
Celem stażu jest zdobywanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwie
bądź urzędzie, odbywające się w ramach umowy między Stronami. Termin odbycia
Stażu, czas jego trwania, miejsce i obszar merytoryczny pozostają do uzgodnienia
pomiędzy Stronami. Staże ogłaszane są na portalu www.go4poland.pl za pośrednictwem
tego samego portalu Uczestnik ma możliwość aplikowania na wybrany przez siebie.

Uczestnik może aplikować jednocześnie na dowolną liczbę staży. Wybór stażysty
pozostaje w pełnym zakresie Partnera na podstawie otrzymanych za pośrednictwem
portalu zgłoszeń.

Wynagrodzenie - wynagrodzenie przysługujące osobie będącej na Stażu w wysokości
nie niższej niż 2600 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez Partnera na podstawie
umowy podpisanej między Partnerem a Stażystą. Forma zawartej umowy pozostaje
kwestią ustaleń pomiędzy Stronami.

Czas trwania Stażu – okres, na jaki Strony umówiły się co do odbycia Stażu. Czas
trwania Stażu nie może być krótszy niż 1 miesiąc, chyba że strony postanowią inaczej.

Oferty pracy – obok ofert stażowych Partnerzy mają również możliwość zamieszczania
na portalu ofert pracy. Proces aplikacji na oferty pracy jest analogiczny w stosunku do
aplikacji na staże.

Warsztaty – spotkania dla Uczestników przez Fundację GPW. Mogą być prowadzone
przez Partnerów Programu. Informacje o Warsztatach zostaną podane do wiadomości
Uczestników drogą mailową na portalu www.go4poland.pl umożliwiającym rejestrację
na udział w Warsztatach.

Mentoring – wewnętrzny program w ramach Go4Poland polegający na udzieleniu
indywidualnego wsparcia w formie spotkań na żywo/komunikacji na odległość/
wymiany maili pomiędzy przedstawicielem Partnera, a wybranym przez niego
Uczestnikiem Go4Poland zgłaszającym chęć udziału w mentoringu. Szczegóły
programu mentoringu stanowi odrębny regulamin mentoringu umieszczony na portalu.

Konferencja – wydarzenie organizowane przez Fundację GPW w ramach realizacji
danej edycji Go4Poland. Miejsce i termin konferencji jest każdorazowo ustalane przez
Fundację wraz ze startem danej edycji i ogłaszane na portalu w trakcie przebiegu edycji
Programu. W aktywnym przebiegu edycji mogą brać udział Uczestnicy oraz Partnerzy
Programu.

Letnia Szkoła Giełdowa (LSG) – organizowany w okresie wakacyjnym tygodniowy
zjazd dla 25 wybranych w odrębnej rekrutacji Uczestników Programu. W trakcie zjazdu
odbywa się seria szkoleń, warsztatów i prelekcji dla Uczestników Letniej Szkoły
Giełdowej. Szczegółowe zasady LSG określają Regulamin LSG oraz Regulamin
rekrutacji LSG umieszczone na portalu.

Zasady – niniejszy Regulamin Programu „Go4Poland – Wybierz Polskę!”, dostępny na
stronie internetowej www.go4poland.pl

2. Program „Go4Poland – Wybierz Polskę!”
Celem Programu jest zagospodarowanie potencjału polskich studentów i polskich
absolwentów zagranicznych uczelni poprzez umożliwienie odbycia Stażu pracy
w wiodących polskich przedsiębiorstwach/instytucjach i administracji publicznej.
Dodatkowo program umożliwia udział w warsztatach Partnerskich oraz na konferencji
„Go4Poland - Wybierz Polskę!”.

2.1 Kryteria dla Kandydatów
Kandydaci zgłaszający swój udział w Programie, muszą spełniać następujące warunki:
1) być studentem lub absolwentem uczelni wyższej działającej poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiadać polskie obywatelstwo,
3) uczelnia, o której mowa w pkt 1 musi posiadać uprawnienia do nadawania tytułów
zawodowych (takich jak BA, Bsc, BHns, MA, Msc, MBA lub innych),
4) studiować na zagranicznej uczelni przez minimalny okres studiów, tj. pół roku
akademickiego,
5) odbywać studia w trybie dziennym,
6) posiadać znajomość języka polskiego w stopniu zaawansowanym,
7) posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej średniozaawansowanym,

8) wykazać zaangażowanie w działania i aktywność poza studiowaniem,
9) mieć nie więcej niż 26 lat.
2.2 Wysłanie aplikacji
Kandydat, który chce wziąć udział w Programie powinien zarejestrować się na
platformie rejestracji dostępnej na stronie www.go4poland.pl, a następnie uzupełnić
wymagane pola i wysłać aplikację oraz udzielić zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz udostępnianie danych osobowych Fundacji GPW i Partnerom.
Po zgłoszeniu aplikacji, Kandydaci otrzymują pocztą elektroniczną potwierdzenie jej
złożenia, informację o możliwości dokonywania rejestracji na dostępne Staże oraz
informację o rozpoczęciu procesu analizy.

2.3 Wybór Uczestników
Po zakończeniu okresu rejestracji i wysyłania aplikacji, nastąpi proces oceny
merytorycznej nadesłanych aplikacji. Wybór Uczestników dokonywany jest na
podstawie merytorycznej analizy zgłoszeń wszystkich Kandydatów, którzy złożyli
aplikację. Analiza dokonywana jest przez Fundację GPW.
Osoby, których zgłoszenia w wyniku analizy zostaną wyselekcjonowane, zostaną
Uczestnikami Programu. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani zostaną o tym
poinformowani pocztą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail. Zyskanie
statusu Uczestnika równoznaczne z uzyskaniem statusu Stażysty. Stażyści będą
wybierani bezpośrednio przez Partnerów.
Brak statusu Uczestnika w danej edycji nie dyskwalifikuje osoby w kolejnych edycjach
Programu, przy czym warunkiem udziału w kolejnej edycji Programu jest złożenie
kolejnej aplikacji Kandydata, w kolejnej edycji Programu, gdyż baza zgłoszeń
Kandydatów z danej edycji nie bierze udziału w kolejnych edycjach.
Osoby, które nie zyskają statusu Uczestnika otrzymają informację pocztą elektroniczną
na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

2.4 Rejestracja na Staże
Po złożeniu aplikacji, Kandydaci mogą dokonywać zapisu na Staże w określonym
terminie, tj. w czasie trwania zapisów na Staże. Kandydaci mogą aplikować na dowolną

liczbę Staży. Po zamknięciu zapisów dopisanie się nie będzie możliwe.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie II tury rekrutacji spośród
Kandydatów. Złożenie aplikacji na Staż jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Partnera oferującego Staż.

2.5. Rejestracja na Mentoring
W trakcie składania aplikacji Kandydat ma możliwość zaznaczenia czy w ramach
uczestnictwa w Programie jest zainteresowany mentoringiem. Po wyrażeniu chęci na
udział w programie mentoringowym Kandydat będzie zobowiązany do udzielenia
odpowiedzi na zadane w formularzu pytania. Mentorzy danej edycji otrzymają listę
Uczestników zgłaszających chęć udziału w mentoringu. Z otrzymanych zgłoszeń
Mentorzy wyłonią swoich podopiecznych w danej edycji. Uczestnik zostanie
poinformowaniu o wybraniu bądź nie wybraniu przez któregoś z Mentorów do
programu mentoringowego. Wyrażanie chęci przez Uczestnika na udział w mentoringu
będzie automatycznie przedłużane w kolejnych edycjach Programu.

2.6 Rejestracja na warsztaty
Informacje o wszystkich warsztatach zamieszczane są na platformie za pośrednictwem,
której trwają również zapisy na warsztaty. Każdy Uczestnik może dokonać zapisu
w określonym terminie, tj. w czasie trwania rejestracji na Warsztaty do dowolnej liczby
Partnerów. Po zamknięciu rejestracji dopisanie się nie będzie możliwe. Rezygnacja
z udziału w Warsztatach możliwa jest do 7 dni przed rozpoczęciem tygodnia
warsztatowego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie II tury
rekrutacji spośród Laureatów. Złożenie aplikacji na Warsztat jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Partnera oferującego
Warsztat.
2.7 Rejestracja na Letnią Szkołę Giełdową
Proces rekrutacji na LSG jest szczegółowo opisany w regulaminie Letniej Szkoły
Giełdowej i Regulaminie Rekrutacji na Letnią Szkołę Giełdową.

3. Oferta
Uczestnicy otrzymują dostęp do następujących benefitów:
3.1 Wstęp na konferencję Go4Poland – Wybierz Polskę!
Konferencja „Go4Poland - Wybierz Polskę!” odbędzie się w czerwcu 2020 roku*.
Głównymi tematami konferencji będą zagadnienia ekonomiczne i polityczne, związane
bezpośrednio z pozycją Polski na arenie międzynarodowej oraz perspektywą jej rozwoju.
W szczególności celem konferencji jest promocja Polski jako atrakcyjnego miejsca do
budowania kariery zawodowej tuż po zdobyciu wykształcenia na prestiżowych
zagranicznych uczelniach. W konferencji uczestniczyć będą liderzy polskiej sceny
biznesowej oraz politycznej, przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw
i administracji publicznej. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji: program,
tematy planowanych paneli będą publikowane na stronie internetowej Programu.

3.2 Wstęp na Warsztaty
Warsztaty odbędą się w wyznaczonym terminie 2020 roku. Prowadzącymi Warsztaty
będą przedstawiciele Partnerów organizujących Warsztaty. Forma, plan oraz czas
trwania Warsztatów pozostaje w gestii Partnera. Terminy Warsztatów zostaną podane na
stronie internetowej Programu. Finalny wybór uczestników warsztatu spośród grupy
Laureatów oraz decyzja o nawiązaniu współpracy pozostaje po stronie Partnera.

3.3 Aplikacja na Mentoring
Postaci Mentorów będą na bieżąco publikowane w trakcie edycji na Portalu. Wszyscy
Mentorzy otrzymają wszystkie zgłoszenia do mentoringu. Spośród otrzymanych
zgłoszeń wyłonią swoich podopiecznych. Wszyscy aplikujący na mentoring zostaną
poinformowani o przyjęciu bądź odrzuceniu przez Mentora.

3.4 Aplikacja na Staże i Oferty Pracy
Każdy Uczestnik ma prawo aplikowania na wystawione przez Partnerów na portalu
oferty staży wakacyjnych i pracy. Oferty są publikowanie na bieżąco w trakcie trwania
edycji.
* Wskazane terminy w nadzwyczajnej sytuacji mogą ulec zmianie.

3.5 Udział w Letniej Szkole Giełdowej
Uczestnicy mają prawo aplikowania do bezpłatnego udziału w tygodniowym zjeździe
Letniej Szkoły Giełdowej. Spośród zgłoszonych osób w odrębnej procedurze
konkursowej wyłonionych zostanie 25 osób zakwalifikowanych do udziału w LSG.
Szczegóły rekrutacji i przebiegu Letniej Szkoły opisuje Regulamin LSG oraz
Regulamin Rekrutacji LSG.

4. Pozostałe informacje
**Wszelkie koszty podróży i pobytu, zakwaterowania i inne niewymienione, poniesione
w związku z udziałem w Programie, w tym udział w konferencji, warsztatach i innych
związanych z Programem pozostają po stronie, odpowiednio: Kandydatów lub
Laureatów oraz Partnerów. Fundacja GPW nie prowadzi rezerwacji miejsc hotelowych,
biletów lotniczych i innych, ani nie zwraca indywidualnych kosztów poniesionych przez
Kandydatów lub Laureatów w związku udziałem w Programie.
Wszelkie skargi, wnioski i odwołania od decyzji dotyczących realizacji zgłoszeń,
selekcji Kandydatów oraz wyboru Laureatów należy kierować na adres Fundacji GPW.
Fundacja GPW bezzwłocznie rozpatrzy wniosek i udzieli odpowiedzi na wskazany
w zgłoszeniu adres e-mail. Rozpatrzenie wniosku przez Fundację GPW jest ostateczne
i wiążące oraz nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.
Fundacja GPW nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikające z relacji Stażysty
i Partnera. Wszelkie spory z tego tytułu pozostają poza Fundacją GPW i mogą być
rozpatrywane tylko na podstawie postanowień umowy pomiędzy Stronami oraz
przepisów polskiego prawa.
Fundacja GPW zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian
w postanowieniach Regulaminu na każdym etapie trwania Programu, w tym zmiany
terminów jego przeprowadzenia, przy czym zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań
mniej korzystnych dla Kandydatów niż te przewidziane w pierwotnej wersji
Regulaminu.
Fundacja GPW nie gwarantuje wyboru Kandydatów na Staż przez Partnera, ani stałego
uczestnictwa Partnerów w Programie. Fundacja GPW zastrzega sobie prawo do
zakończenia Programu w dowolnym momencie.

** W przypadku Letniej Szkoły Giełdowej Fundacja GPW pokrywa koszty noclegu oraz
wyżywienia Uczestników podczas tygodniowego zjazdu LSG.

5. Dane Osobowe
Administratorem danych osobowych jest Fundacja GPW w Warszawie S.A.,
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Programu Go4Poland – wybierz
Polskę!
Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Programu Go4Poland – wybierz Polskę!,
podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika Programu. Podanie
danych jest warunkiem uczestnictwa w Programie Go4Poland – wybierz Polskę!, a ich
niepodanie uniemożliwi uczestnictwo.
Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu edycji Programu, w której
Uczestnik brał udział lub do czasu dezaktywacji konta przez Uczestnika.
Dane osobowe Uczestników zawarte w formularzu aplikacji i CV są udostępnianie
Partnerom Programu, do których Uczestnik aplikuje na staż lub warsztat. Lista
Partnerów*
Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
a także sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby
marketingu.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Cofnięcie
zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

*Partnerzy Programu Go4Poland (V edycja, 2020 rok)
1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. …

