REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW PRZEZ „FUNDACJĘ TDJ NA RZECZ EDUKACJI I
ROZWOJU”
(dawniej FUNDACJĘ TDJ NA RZECZ NAUKI I ROZWOJU)
z dnia 26 maja 2008 r.
(tekst jednolity po zmianach z dnia 8 Grudnia 2014 r.)

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów
przez „Fundację TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju” z siedzibą w Wieszowie, w celu
wyrównywania ich szans, wspierania ich aktywności oraz umożliwienia uczniom i studentom
uczęszczanie do szkól i uczelni o wysokim poziomie, organizację i uczestniczenie w zajęciach
uzupełniających oraz rozwijanie własnych przedsięwzięć i zainteresowań, zarówno w
formach szkolnych (akademickich) jak i pozaszkolnych (pozaakademickich).
§2
Jeżeli w regulaminie jest mowa o:
a) uczniu - należy przez to rozumieć wychowanka publicznego lub niepublicznego
przedszkola, ucznia publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły
ponadgimnazjalnej;
b) studencie należy przez to rozumieć słuchacza studiów: licencjackich lub magisterskich,
studiującego w systemie studiów dziennych, zaocznych bądź wieczorowych na uczelni
publicznej bądź niepublicznej;
c) Fundacji - należy przez to rozumieć „Fundację TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju” z
siedzibą w Wieszowie;
d) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
e) Statucie - należy przez to rozumieć statut „Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju” z
dnia 20 listopada 2007 r.
§3
1. Stypendia, o których mowa w § 1, są udzielane w ramach realizacji celów statutowych
Fundacji, określonych w § 4 Statutu.
2. Stypendia finansowane są wyłącznie ze środków pochodzących z majątku Fundacji.
§4
1. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
- są uczniami lub studentami;
- mają skończone 3 lata i nie mają ukończonych 25 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. O stypendium mogą ubiegać się również osoby, które ukończyły 2,5 roku i decyzją
Dyrektora Przedszkola zostały przyjęte do przedszkola oraz osoby które w ukończyły 25 lat i
są na ostatnim roku studiów w szkole wyższej.
3. W imieniu niepełnoletnich uczniów we wszystkich sprawach związanych z ubieganiem się
o stypendium na podstawie niniejszego Regulaminu występuje rodzic (prawny opiekun).
4. Osoby których średnia ocen za ostatni rok nauki nie była mniejsza niż 4,5 w przypadku
uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, lub 4,0 w przypadku studentów. Nie
stosuje się w przypadku szkół podstawowych i przedszkoli.
5. Osoba która powtarza rok nauki automatycznie traci prawo do ubiegania się o stypendium.

§5
1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Fundacja będzie przyznawać stypendia z
przeznaczeniem na:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, domu
akademickim lub na stancji;
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków na stołówkach w przedszkolach,
szkołach lub na uczelniach wyższych;
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i z przedszkola,
szkoły lub uczelni;
- całkowite lub częściowe pokrycie opłat związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola,
podstawowych lub ponadpodstawowych szkół niepublicznych oraz uczelni publicznych i
niepublicznych.
- wspierania dzieci i młodzieży osiągającej ponadprzeciętne wyniki w nauce, stosownie do
uzyskanej średniej ocen za ostatni semestr nauki zakończony przed datą rozpatrywania
wniosków, o której mowa w § 8 ust. 1.
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z udziałem uczniów lub studentów w
zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole lub uczelni w
ramach planu nauczania; w szczególności w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych o
charakterze informatycznym, technicznym, artystycznym, sportowym, kulturalnym lub
turystyczno - krajoznawczym organizowanych przez szkoły oraz inne placówki, które
prowadzą statutową działalność w tym zakresie poprzez pokrycie opłat za te zajęcia, pokrycie
kosztów dojazdu na zajęcia oraz kosztów zakwaterowania w przypadku udziału w zajęciach
poza miejscem zamieszkania.
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z samodzielnym rozwijaniem
indywidualnych zainteresowań, w szczególności o charakterze informatycznym, technicznym,
artystycznym, sportowym, kulturalnym lub turystyczno-krajoznawczym.
2. Szczegółowego określenia sposobów i celów wykorzystania stypendium dokonują osoby
ubiegające się o stypendia we wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3. Decyzje o wysokości przyznanych stypendiów będzie podejmował Zarząd Fundacji w
zależności od posiadanych środków finansowych oraz oceny złożonych wniosków.
§6
1. Stypendia wypłacane będą miesięcznie z góry, przelewem na konto wskazane w umowie, o
której mowa w § 9 Regulaminu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
2. Decyzję o długości okresu, na jaki będą przyznawane stypendia, będzie podejmował
Zarząd Fundacji w zależności od posiadanych środków pieniężnych oraz od terminów
złożenia wniosków, o których mowa w § 7 ust. 1.
3. Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania stypendiów za maksymalnie 6 miesięcy z
dołu w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty miesięcznego stypendium określonego w
§ 5 ust. 3.
4. Stypendium przyznane uczniowi niepełnoletniemu przekazywane będzie na konto rodzica
wskazane w umowie, o której mowa w § 9 regulaminu.
5. Stypendium przyznane uczniowi pełnoletniemu lub studentowi przekazywane będzie
przelewem na konto wskazane w umowie, o której mowa w § 9 regulaminu.
6. Dla potrzeb związanych z wypłacaniem stypendiów przyjmuje się, że rok szkolny we
wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy
z dniem 31 sierpnia następnego roku, natomiast rok akademicki rozpoczyna się z dniem 1
października każdego roku, a kończy z dniem 30 września następnego roku, z zastrzeżeniem,

że ostatni semestr na danym kierunku studiów kończy się z dniem pozytywnego złożenia
egzaminu końcowego (obrony pracy dyplomowej).
§7
1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien być skierowany na adres Fundacji. Wzór
wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia lub
studenta.
3. Fundacja może zwrócić się do wnioskującego o przyznanie stypendium o przedłożenie
dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość oświadczeń złożonych we
wniosku o przyznanie stypendium.
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków niewłaściwie
wypełnionych bądź wypełnionych w sposób nieczytelny.
5. Fundacja zastrzega, że wnioski oraz pozostałe dokumenty przesłane w związku z
ubieganiem się o przyznanie stypendium nie będą wnioskodawcom zwracane po zakończeniu
procedury przyznawania stypendiów na dany okres.
§8
1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium oraz kwoty przyznanego stypendium na
podstawie złożonych wniosków podejmuje Zarząd Fundacji wedle swej najlepszej woli i
wiedzy w formie uchwały.
2. Zarząd Fundacji ma prawo uwzględnić inne, nie przekazane przez wnioskodawcę we
wniosku informacje, będące w jej posiadaniu oraz może się zwrócić do innych osób lub
instytucji o informacje, które uwzględni przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu
stypendium.
3. Ilość pozytywnie zaopiniowanych oraz kwoty przyznanych stypendiów zależy od
wysokości środków posiadanych przez Fundację.
4. Procedura przyznawania stypendiów jest tajna.
5. Decyzje Zarządu Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Osoby, którym zostaną przyznane stypendia, otrzymają pisemne powiadomienie o decyzji
Zarządu Fundacji wraz z informacją o trybie podpisania umowy, o której mowa w § 9.
§9
1. Wypłata stypendium następuje wyłącznie na podstawie umowy podpisanej pomiędzy:
a) Fundacją a uczniem lub studentem;
b) w przypadku ucznia niepełnoletniego - pomiędzy Fundacją a rodzicem (prawnym
opiekunem) ucznia.
2. W umowie, o której mowa w ust. 1, zostanie określona w szczególności kwota
przekazywanego miesięcznie stypendium, okres, na jaki zostaje przyznane stypendium,
numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium (z zastrzeżeniem § 6
ust. 5 i 6) oraz zobowiązania osoby otrzymującej stypendium.
3. Gdy przyznano stypendium na czas nieokreślony rozumie się przez to okres w którym
osoba spełnia wszystkie warunki otrzymywania stypendium wynikające z paragrafu 4.
4. Gdy stypendysta/ka przestaje spełniać warunki wynikające z paragrafu 4 umowa zostaje
rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, chyba że Zarząd Fundacji postanowi inaczej.
§10
1. Osoba otrzymująca stypendium (a w przypadku, gdy ta osoba jest niepełnoletnim
uczniem -rodzic (prawny opiekun) ucznia) jest zobowiązany do niezwłocznego

poinformowania Fundacji na piśmie o zmianie okoliczności określonych we wniosku o
przyznanie stypendium, o którym mowa w § 7 ust. 1l, w szczególności o przerwaniu lub
zakończenia nauki w szkole (studiów) oraz o zmianie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
lub studenta
1a. Osoba otrzymująca stypendium (a w przypadku, gdy ta osoba jest niepełnoletnim uczniem
-rodzic (prawny opiekun) ucznia) jest zobowiązany do przedstawiania co roku do 15 lipca
sprawozdania zawierającego:
a) Opis dokonań stypendysty
b) Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
c) Świadectwo/ wpis na kolejny semestr wraz z średnią ocen.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do cofnięcia decyzji o przyznaniu stypendium lub
zaprzestania wypłaty kwot stypendiów za kolejne miesiące w przypadkach, gdy:
a) wnioskodawca poświadczył nieprawdę we wniosku stypendialnym lub załącznikach;
b) osoba otrzymująca stypendium (a w przypadku, gdy ta osoba jest niepełnoletnim uczniem rodzic (prawny opiekun) ucznia) nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 1; oraz ust 1a
c) nie wypełnia obowiązków zawartych w umowie stypendialnej.
§11
Fundacja zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie.

