Załącznik nr 1
do uchwały nr 165/VIII/2020
Zarządu Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej
z dnia 28 października 2020 r.

Regulamin kursów Akademii Radiowej
Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej
dla studentów i absolwentów Uczelni

§ 1.
Organizator

1. Centrum Szkoleń Biura Zarządu działające w strukturze Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 77/85, kod pocztowy 00-977, wpisane do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w XIII
Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 000017753, której wysokość kapitału
zakładowego wpłaconego w pełnej wysokości wynosi 16 366 300 PLN, BDO: 000391438,
NIP: 521-04-14-265, REGON: 010420591 (dalej: Organizator) w ramach Akademii
Radiowej organizuje m.in. kursy:
a) kurs dziennikarza radiowego lub reportera,
b) kurs wydawcy programów radiowych,
c) kurs realizatora dźwięku.
2. Poszczególne kursy będą uruchamiane stopniowo po uzyskaniu minimalnej liczby
Uczestników, którą przewidział Organizator dla danego kursu.
3. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dziennikarzy radiowych,
wydawców, realizatorów, wybitnych specjalistów za świata nauki, mediów i polityki.
4. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora w wyspecjalizowanych studiach
nagraniowych, salach szkoleniowych i pracowni komputerowej, niezbędnych do
prawidłowej realizacji programu kursu.
5. W uzasadnionych przypadkach, Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia całości lub
części zajęć na odległość w formule on-line. W takim przypadku Uczestnicy samodzielnie
odpowiadają za swoje bezpieczeństwo w sieci i we własnym zakresie zapewniają sobie
dostęp do:
a) sprawnego laptopa/komputera lub też innego urządzenia umożliwiającego
korzystanie z Internetu,
b) zaktualizowanego systemu i oprogramowania,
c) stabilnego Internetu (najlepiej stałego łącza),
d) sprawnego mikrofonu i kamerki internetowej, jeśli forma kursu tego wymaga,
e) cichego pomieszczenia umożliwiającego swobodną komunikację.
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6.

W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu,
zmiany miejsca i terminu zajęć lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia, o czym
poinformuje Uczestników wysyłając wiadomość e-mail.

§ 2.
Adresaci kursu

1. Adresatami kursów, o których mowa w § 1 ust. 1 są:
a) studenci co najmniej 3 roku studiów I stopnia, studenci studiów II stopnia, studenci
co najmniej 3 roku jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci Uczelni,
którzy w ramach zgłoszenia indywidualnego prześlą wypełniony Elektroniczny
formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej akademia.polskieradio.pl
i wyrażają chęć współpracy z Organizatorem po ukończeniu kursu poprzez zawarcie
umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
b) studenci zgłoszeni w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Organizatorem,
a Uczelnią. Treść porozumienia, w tym warunki uczestnictwa studentów w kursie,
będzie uzgadniana indywidulanie z Uczelnią. Uczelnie mogą zgłaszać chęć
zawarcia porozumienia na adres korespondencyjny Organizatora lub adres mailowy
akademia@polskieradio.pl.

2. Wybrane kursy mogę być realizowane na zasadach komercyjnych przez Centrum Edukacji
Medialnej. Szczegółowe informacje o szkoleniach i kursach znajdują się na stronie
internetowej Centrum Edukacji Medialnej.

§ 3.
Rekrutacja

1. Kandydaci na kurs zobowiązani są do przesłania wypełnionego Elektronicznego formularza
zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt a, wraz z Curriculum Vitae
w terminie 14 dni od ogłoszenia rekrutacji. Curriculum Vitae powinno zawierać
oświadczenie o wyrażeniu przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych
w nim zawartych.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zawarte będą każdorazowo w ogłoszeniu
o kursie i będą zależne od rodzaju uruchamianego kursu.
3. O przyjęciu na kurs decyduje weryfikacja zgłoszenia, przez Organizatora oraz określona
liczba miejsc. Możliwe jest przeprowadzenie z Kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej.
Organizator wybiera Kandydatów biorąc pod uwagę ich umiejętności oraz zdolności
do pracy w Polskim Radiu S.A., a także swoje aktualne potrzeby i możliwości finansowo –
organizacyjne.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z Kandydatami zakwalifikowanymi
na kurs.
5. Kandydaci zakwalifikowani na kurs otrzymają od Organizatora stosowne potwierdzenie nie
później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
§ 4.
Warunki uczestnictwa

1.

2.

3.

4.

5.

Kandydat po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia będzie
zobligowany w ciągu 7 dni do uzupełnienia ewentualnych formalności związanych
z uczestnictwem w kursie, które zostaną wskazane przez Organizatora.
Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w kursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu
oraz podpisanie umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a.
Nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia kursu Organizator prześle
do Uczestników kursu, za pośrednictwem poczty elektronicznej szczegółowe informacje
odnośnie miejsca rozpoczęcia kursu i harmonogramu kursu.
Wstęp, wjazd i poruszanie się na terenie Polskiego Radia S.A. wymaga wystawienia
odpowiednich przepustek. Odbiór przepustki wejściowej możliwy jest po okazaniu
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, ppoż.
i porządkowych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie Polskiego Radia S.A.

§ 5.
Zmiany terminów i rezygnacja z kursu

1.

2.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany terminu
w przypadku niezgłoszenia minimalnej liczby osób, którą Organizator przewidział dla
danego kursu.
Rezygnacja z kursu przez Uczestnika może nastąpić nie później niż 7 dni przed
rozpoczęciem kursu i przed zawarciem umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
i przesłania jej do siedziby Organizatora. Jednocześnie Uczestnik zobowiązany jest
do poprzedzenia swojej rezygnacji poinformowaniem o tym zamiarze Organizatora
telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
Rezygnację z kursu przez Uczestnika po podpisaniu umowy stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu reguluje ta umowa.

3

§ 6.
Obowiązki Uczestnika

1.
2.

Uczestnik jest zobowiązany do uczęszczania na zajęcia zgodnie z otrzymanym
harmonogramem zajęć.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uczestnictwo w 80 % zajęć,
które będzie weryfikowane poprzez listy obecności oraz przystąpienie do egzaminu.
§ 7.
Zakończenie kursu

1. Kurs kończy się egzaminem praktycznym, który ma na celu sprawdzenie zdobytych
na kursie umiejętności. Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu
po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 6 ust. 2.
2. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, Organizator może
zaproponować Uczestnikowi kursu współpracę. Decyzję o współpracy, jej formie
i warunkach umowy podejmuje Organizator biorąc pod uwagę swoje potrzeby oraz
możliwości finansowo – organizacyjne, a także umiejętności Uczestnika.
§ 8.
Przetwarzanie Danych Osobowych
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (dalej: RODO) Organizator informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie,
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3. Dane osobowe, przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora (w tym wydania identyfikatora),
c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych
osobowych wydanej przez Kandydata.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla prawidłowej realizacji kursów
Akademii Radiowej Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej.
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5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do
organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe Kandydatów będą przechowywane przez Administratora przez okres
3 miesięcy, od zakończenia procesu kwalifikacji. Dane osobowe Kandydatów
zakwalifikowanych na kurs, będą przechowywane razem z umową.
7. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych
w RODO.
8. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
natomiast cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w kursie.
9. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są
podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

4.
5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których
korzystać będą Uczestnicy kursu w przypadku przeprowadzania zajęć w formule on – line.
Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszelkie
materiały promocyjne i reklamowe związane z promocją kursów organizowanych
w ramach Akademii Radiowej mają wyłącznie charakter informacyjny.
Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

Załączniki:
1) załącznik nr 1: Wzór umowy ze studentem/absolwentem.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu kursów Akademii Radiowej
Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej
dla studentów i absolwentów Uczelni

UMOWA
o bezpłatnym udziale w kursie organizowanym przez
Polskie Radio S.A. w ramach Akademii Radiowej
zawarta w Warszawie w dniu…………………… pomiędzy:
Polskim Radiem – Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 00-977, Al. Niepodległości 77/85,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265,
REGON: 010420591, BDO: 000391438 wysokość kapitału zakładowego 16 366 300 zł,
wpłacony w pełnej wysokości, reprezentowaną przez:
1. Agnieszkę Kurec – Dyrektora Biura Zarządu Polskiego Radia S.A.
2. Małgorzatę Skrzyszewską – Dyrektora Biura Finansów i Kadr Polskiego Radia S.A.
zwaną dalej „Organizatorem”
a
Panem/Panią _______________________ zamieszkałym/ zamieszkałą: __________________
PESEL:_________________

zwanym/zwaną dalej „Uczestnikiem”,
o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków bezpłatnego udziału Uczestnika
w kursie pn.: „Kurs reportażysty” (dalej: kurs), który odbędzie się w dniach od XX-XXXXXX r. do XX-XX-XXXXr.
2. Organizator zobowiązuje się zrealizować kurs terminowo, z należytą starannością oraz
z udziałem wykładowców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie
tematyki kursu.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu,
zmiany miejsca i terminu zajęć lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia, o czym
poinformuje Uczestnika wysyłając wiadomość e-mail.
4. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu przez Uczestnika,
Organizator może zaproponować Uczestnikowi współpracę. Decyzję o współpracy, jej
formie i warunkach umowy podejmuje Organizator biorąc pod uwagę swoje potrzeby oraz
możliwości finansowo – organizacyjne, a także umiejętności Uczestnika.
5. Mecenasem Kursu reportażysty jest Polska Fundacja Narodowa, która dla najzdolniejszego
Uczestnika Akademii Radiowej ufunduje 3-miesięczne stypendium – staż dziennikarski.
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Staż dziennikarski odbędzie się po zakończeniu Kursu reportażysty po zawarciu przez
Organizatora i Uczestnika umowy o staż dziennikarski.
§ 2. Zobowiązania Uczestnika
1. Uczestnik oświadcza, że jest zainteresowany kontynuowaniem współpracy
z Organizatorem po zakończeniu kursu lub Stażu oraz został poinformowany, że
kontynuowanie tej współpracy uzależnione jest od jednostronnej, pozytywnej decyzji
Organizatora i z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi jakiekolwiek roszczenie.
2. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Organizatora, o której mowa w ust. 1,
Uczestnik zobowiązuje się do takiej współpracy przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
3. Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału w 80% zajęć objętych programem Kursu
reportażysty oraz do wykonywania wszelkich powierzonych mu zadań, a także poleceń
Organizatora, wynikających z programu Kursu reportażysty, w szczególności ujętych w
Regulaminie i Harmonogramie Kursu, jak również wynikających z sposobu organizacji
pracy i zakładu pracy u Organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w trakcie
trwania Kursu reportażysty podlega ocenie Organizatora z punktu widzenia prawidłowego
wykonania obowiązków określonych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu Umowy.
W przypadku, w którym w ocenie Organizatora Uczestnik nie wykona lub nienależycie
wykona którykolwiek z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie Umowy,
Organizator ma prawo, po uprzednim upomnieniu Uczestnika w formie pisemnej uwagi, do
rozwiązania z nim niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku nie ukończenia przez Uczestnika Kursu stażysty z powodu okoliczności za
które ponosi on odpowiedzialność, w tym w szczególności opisanych w ust. 3 lub niezdania
przez niego egzaminu, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Organizatorowi kosztów
przygotowania i przeprowadzenia kursu w wysokości ceny kursu XXXXX zł.
5. W razie rezygnacji, w tym niepodjęcia, przez Uczestnika ze współpracy, o której mowa w
ust. 1 i 2, bez względu na formę oświadczenia, także obejmującą działania konkludentne
(per facta condudenta), niepodjęcia przez Uczestnika wykonywania powierzonych mu
zadań
w
trakcie
współpracy
a
także
w przypadku zakończenia takiej współpracy przez Organizatora z winy Uczestnika,
Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi kosztów przygotowania i
przeprowadzenia kursu w wysokości XXXX zł, liczonej proporcjonalnie do okresu
współpracy.
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w kursie wiąże się z powstaniem
obowiązku podatkowego na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych i w związku z tym jest zobowiązany do uiszczenia należnego podatku
wynikającego z otrzymanej od Organizatora stosownej deklaracji w rozumieniu ww.
przepisów.
7. Uczestnik kursu, który uzyska najlepszy wynik egzaminu praktycznego, o którym mowa
w § 7. Regulaminu kursów Akademii Radiowej Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej dla
studentów i absolwentów Uczelni otrzyma 3 miesięczny opłacony przez Mecenasa staż
dziennikarski.
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8. Uroczyste zakończenie kursu odbędzie się w obecności Zarządu Mecenasa.
§ 3. Miejsce, termin, zakończenie kursu
1. Kurs odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Organizatora w dniach XX-XX-2021 r. – XXXX-2021 r. zgodnie z harmonogramem kursu stanowiącym załącznik nr 1
do umowy.
2. Uczestnik kursu otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające
ukończenie kursu pod warunkiem uczestnictwa w 80 % zajęć oraz po przystąpieniu
do egzaminu.
§ 4. Zachowanie poufności
1. Uczestnik kursu zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji,
danych i dokumentów przekazanych przez Organizatora, bez względu na ich charakter oraz
niezależnie od formy ich pozyskania, a w szczególności informacje mogące stanowić
tajemnicę przedsiębiorstwa Organizatora w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Uczestnik kursu oświadcza, że nie wykorzysta jakichkolwiek informacji, o których mowa
w ust. 1, w jakiejkolwiek działalności własnej lub osób i podmiotów trzecich, bez wyraźnej,
pisemnej zgody Organizatora.
3. Uczestnik kursu udzieli Organizatorowi wszelkich informacji o możliwym wykorzystaniu,
ujawnieniu lub przekazaniu innym osobom lub podmiotom informacji, o których mowa
w ust. 1.
4. W razie nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia informacji, o których mowa
w pkt 1, Uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej
w wysokości 3 000, 00 zł. za każdy przypadek naruszenia. Organizator może dochodzić
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Strony mogą ujawnić informacje objęte niniejszą umową na wiążące polecenie
uprawnionego sądu lub innego uprawnionego organu państwowego oraz w innych
przypadkach, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa
§ 5. Dane osobowe
11. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Polskie Radio S.A. z siedzibą
w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
12. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
13. Dane osobowe Uczestnika, przetwarzane będą na podstawie:
b) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, tj. z uwagi na fakt,
że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania niniejszej
umowy,
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora (w tym wydania identyfikatora) lub dochodzenia roszczeń,
d) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych
osobowych wydanej przez uczestnika.
14. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla prawidłowej realizacji niniejszej
umowy.
15. W związku z obowiązkiem dokumentacyjnym i sprawozdawczym, Mecenasowi kursu,
Organizator udostępni następujące dane Uczestnika, który uzyska najlepszy wynik
egzaminu praktycznego: imię, nazwisko, kopia dyplomu ukończenia kursu.
16. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub
do organizacji międzynarodowej.
17. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 5 lat, licząc
od początku roku następnego po zakończeniu współpracy związanej z realizacją
niemniejszej Umowy.
18. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych
w RODO.
19. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody.
20. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
21. Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są
podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych do niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu kursów Akademii Radiowej Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej dla studentów
i absolwentów Uczelni który dostępny jest na stronie internetowej
akademia.polskieradio.pl.
2. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Uczestnika i dwa
dla Organizatora.
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Wykaz załączników do umowy:
1) Załącznik: Harmonogram kursu.
2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na
osobowych

Organizator

wykorzystanie i przetwarzanie danych

Uczestnik
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