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Regulamin programu stypendialnego i przyznawania pomocy w ramach programu 
„Doceniamy talenty – umacniaj je z nami” Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata” 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
§1 

1. Celem Programu „Doceniamy talenty – umacniaj je z nami” jest pomoc finansowa uczniom 
szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy spełniają 
następujące warunki: 
 
a. Mieszkają w miejscowościach niebędących miastami na prawach powiatu (do 100 tys. 
mieszkańców). 
b. Pochodzą z rodzin, w których dochód łączny na jednego członka rodziny w roku 
poprzedzającym rok składania wniosku nie przekroczył 1000 zł netto.  
c. Nie są stypendystami ani podopiecznymi innej organizacji pozarządowej. 
d. Wykazują się zdolnościami, zainteresowaniami w danej dziedzinie nauki, sztuki lub sportu 
udokumentowanymi i potwierdzonymi przez nauczyciela, opiekuna zajęć dodatkowych albo 
trenera.  
e. Przysłali na adres Fundacji kompletny wniosek w terminie określonym w Regulaminie. 
2. Przewidziano dwa rodzaje Stypendiów: 
a. Na zakup sprzętu bądź materiałów, np. podręczników i słowników, strojów, obuwia i innych 
wskazanych przez Wnioskującego.  
b. Na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych, przejazdów i innych wskazanych przez 
Wnioskującego.  
3. Wnioskujący sam określa preferowaną formę stypendium w przysłanym do Fundacji 
wniosku. Jeśli tego nie zrobi, decyzja pozostaje w gestii Komisji Stypendialnej. 
 

§2 
1. Fundacja w ramach Programu powołuje także Stypendium Specjalne „Trampolina” na 
sfinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zamieszkałych na terenie całej Polski, którzy ze 
względu na trudną sytuację materialną rodziny nie uczestniczą w żadnych pozalekcyjnych 
zajęciach rozwojowych. 
2. Uczniowie ubiegający się o Stypendium Specjalne nie mają obowiązku dokumentować 
swoich szczególnych zdolności.  
 

§3 
1. Jedna osoba może się ubiegać o jeden rodzaj stypendium. 

 
§4 

1. Wnioski o udzielenie pomocy należy kierować na adres Fundacji „W człowieku widzieć 
brata”, ul. Boya-Żeleńskiego 2/29, 91-761 Łódź bądź e-mailem na adres 
stypendium.fundacja@gmail.com. 
 

WARUNKI PRZYZNANIA  
§5 

1. Uczeń ubiegający się o stypendium powinien opisać w krótkim eseju, dlaczego właśnie on 
powinien otrzymać wsparcie.  
2. Powinien załączyć materiały dokumentujące swoje zdolności, np. udział w konkursach, 
olimpiadach, koncertach itp. (ten punkt nie jest obligatoryjny dla uczniów ubiegających się o 
Stypendium „Trampolina”). 
3. Dodatkowo punktowana będzie udokumentowana działalność na rzecz społeczności lokalnej 
– szkoły lub środowiska. 
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4. W przypadku uczniów niepełnoletnich wniosek podpisuje rodzic, opiekun prawny lub 
nauczyciel. 
 

§6 
1. O przyznaniu stypendium decyduje Komisja Stypendialna, w której skład wchodzą Prezeska 
Fundacji, jeden w Wiceprezesów oraz przedstawiciele Rady Fundacji. 
2. Komisja podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej 2/3 członków. 
3. Stypendium otrzymują uczniowie, których wnioski uzyskały najwyższą ocenę Komisji, aż do 
wyczerpania puli środków. 
4. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Fundacja zastrzega, że nie będzie uzasadniała 
decyzji o nieprzyznaniu stypendium. 
5. Stypendium będzie wypłacane na podstawie odrębnej umowy stypendialnej.  
6. Termin składania wniosków upływa dnia 10 października br. (decyduje data stempla 
pocztowego). 
7. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 
8. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 października br. 
9. Stypendium będzie przekazywane na pokrycie kosztów zakupów bądź na rachunek bankowy 
podmiotów świadczących zajęcia dodatkowe wskazany w umowie stypendialnej. 
10. W przypadku złożenia oświadczeń niezgodnie ze stanem faktycznym Fundacja ma prawo 
ubiegać się o zwrot stypendium. 
11. W sprawach nieokreślonych w Regulaminie rozstrzyga Zarząd Fundacji. 
 

BUDŻET 
§7 

1. Komisja Stypendialna określa roczną wysokość funduszu stypendialnego, jego podział oraz 
liczbę Uczniów, którym zostaną przyznane stypendia na dany rok. 
2. W pierwszej edycji Programu „Doceniamy talenty – umacniaj je z nami” pula środków do 
rozdysponowania będzie wynosiła 10 000 zł. 
3. Dodatkową pulę w wysokości 5000 zł przeznacza się na Stypendium Specjalne „Trampolina”.  
4. Środki niewykorzystane w danej edycji przechodzą do kolejnej.   
5. W kolejnych edycjach środki finansowe będą pochodziły także z celowych wpłat od 
darczyńców, sponsorów, dotacji od organów administracji państwowej i samorządowej, z 
oprocentowania depozytów bankowych, zbiórek publicznych oraz dochodów z działalności 
gospodarczej i dotacji z innych organizacji pozarządowych. 
 

STYPENDYSTA JEST ZOBOWIĄZANY DO: 
§8 

1. Wykorzystywania swoich zdolności poprzez udziału w akcjach, także internetowych, Fundacji 
na rzecz innych podopiecznych Fundacji bądź promujących Program Stypendialny. 
2. Udostępniania swojego wizerunku oraz informacji na temat otrzymanej pomocy do celów 
promocyjnych Fundacji. 
3. Dostarczenia na prośbę Fundacji potwierdzenia rozwijania swojego talentu albo pasji 
(poświadczenie nauczyciela bądź trenera itp.), zaświadczenia o udziale w wybranych zajęciach 
dodatkowych, dokumentowania postępów.  
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do cofnięcia stypendium w sytuacji, gdy Stypendysta nie 
wywiązuje się z powyższych obowiązków, nie kontynuuje nauki w szkole bądź został 
stypendystą innej Fundacji 
5. O uzyskaniu stypendium z innego źródła ma obowiązek niezwłocznie  powiadomić pisemnie 
Fundację „W Człowieku Widzieć Brata. 
6. Stypendysta może w każdym momencie zrezygnować z przydzielonego stypendium na 
piśmie.  
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

§9 
1. Do wniosku należy załączyć:  
a. Informację o dochodach na osobę w rodzinie. 
b. Kopię świadectwa potwierdzona przez szkołę za zgodność z oryginałem. 
c. Esej i/lub inne formy przekazu określone w §5 Regulaminu.  
d. Opinię nauczyciela bądź trenera potwierdzająca szczególne zdolności w danej dziedzinie (nie 
dotyczy ubiegających się o stypendium „Trampolina”) 
e. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  
/Dz. U. 1997.133.883 z późn. zm./oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby 
promocyjne Programu. 
2. Wniosek oraz wzory niezbędnych dokumentów Fundacja prześle drogą mailową każdemu 
zainteresowanemu, który wyśle stosowną prośbę na adres e-mail: 
stypendium.fundacja@gmail.com. 
 


