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Wytyczne do Regulaminu Stypendialnego Fundacji Przyjaciółka 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Wytyczne do regulaminu określają zasady, tryb i warunki przyznawania stypendium dla wychowanków pieczy zastępczej (dalej: 

„Stypendium”).   

§ 2 

1. Fundatorem Stypendium jest Fundacja Przyjaciółka, która sfinansuje ilość stypendiów zależną od środków pozyskanych na 

ten cel. 

2. Środki na wypłatę Stypendium mogą pochodzić ze zbiórki publicznej i darowizn na działalność statutową Fundacji 

Przyjaciółka. 

 

 

§ 3  

Stypendium może zostać przyznane wychowankom pieczy zastępczej (dalej: „Wychowankowie”), którzy: 

1) są w wieki 15 – 18 lat (w 2018 r. muszą ukończyć 15, 16, 17 lub 18 rok życia)  

2) osiągnęli najlepsze wyniki w nauce lub uzyskali wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach. 

 

II. Wnioski o przyznanie Stypendium 

 

§ 4 

1. Wniosek o przyznanie Stypendium wypełnia on-line w imieniu Wychowanka rodzic zastępczy ustanowiony na podstawie 

postanowienia sądu lub dyrektor placówki, w której Wychowanek przebywa lub sam wychowanek, jeśli jest pełnoletni. 

2. Do wniosku o przyznanie Stypendium należy dołączyć następujące dokumenty: 

a. Dokument poświadczający przebywanie w pieczy zastępczej. 

b. w przypadku starania się o stypendium za osiągnięcia naukowe: kopię ostatniego świadectwa szkolnego, 
potwierdzoną przez dyrektora szkoły oraz kopię ewentualnych dyplomów, nagród i wyróżnień,  

 

§ 5 

1. Wnioski o przyznanie Stypendium są przyjmowane przez Fundację Przyjaciółka do 15 września bieżącego roku. 

2. Wnioski można składać poprzez formularz on-line na stronie Fundacji Przyjaciółka. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium złożone po terminach określonych w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

 

III. Tryb przyznawania Stypendium 

 

§ 6 

1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna (dalej: „Komisja Stypendialna”) po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w 

§ 5.  

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą osoby wskazane przez Fundację Przyjaciółka. 

3.  Przy ocenie wniosków Komisja Stypendialna bierze pod uwagę: 

 spełnienie przez Wychowanka wymogów formalnych, 

 dotychczasowe zaangażowanie w naukę, bądź inne osiągnięcia Wychowanka, 

 celowość przyznania Stypendium. 

 

§ 7 

1. W ocenie wniosków stypendialnych członkowie Komisji zachowują obiektywizm i bezstronność, stosując te same kryteria 

wartościowania, unikając zwłaszcza konfliktu interesów. 

2. Decyzje w sprawie przyznania stypendiów podawane są do wiadomości wszystkich wnioskodawców niezwłocznie po ich 

podjęciu.   
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3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

IV. Wypłata stypendium 

 

§ 9 

1. Stypendium jest wypłacane w ratach miesięcznych, przelewem na konto wskazane we wniosku, przy czym termin 

płatności pierwszej raty przypada  w terminie 2 miesięcy od daty przyznania Stypendium. 

2. Kwota Stypendium wynosi 2400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) dla jednego stypendysty. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

Fundacja Przyjaciółka zastrzega prawo do odmowy przyjmowania wniosków o przyznanie Stypendium oraz przyznania 

Stypendium w roku, w którym nie pozyska ona środków na ten cel. 

 

§ 11 

Placówka lub opiekun zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych zgłoszonych we wniosku  

o przyznanie stypendium. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy prawa oraz 

wewnętrzne postanowienia prawno-organizacyjne Fundacji Przyjaciółka.   

 

§ 13 

Wytyczne do Regulaminu wchodzą w życie w dniu podpisania. 

  

 


