REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO
FUNDACJI SPECJAŁ

§ 1.
1. Regulamin programu stypendialnego Fundacji SPECJAŁ określa zasady przyznawania
stypendiów dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu .
2. Celem programu stypendialnego jest w szczególności wyrównanie szans edukacyjnych,
promocja talentów wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, motywowanie stypendystów
do dalszego rozwoju.
§ 2.
Przeznaczenie stypendiów
1. Uprawnionymi do otrzymania stypendium są: pełnoletni lub niepełnoletni uczniowie, w
szczególności osoby niepełnosprawne, utalentowani uczniowie, studenci, w tym mający
aspiracje edukacyjne, sportowe, talenty artystyczne, osoby znajdujące się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej lub poszkodowane zdarzeniami losowymi.
2. Stypendia mogą być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie bądź też częściowe
sfinansowanie:
1) zakupu podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych;
2) kursów i innych form edukacji pozaszkolnej;
3) obozów połączonych z edukacją, w tym obozów językowych;
4) udziału w wystawach, konkursach itp.;
5) obozów treningowych;
6) udziału w zawodach sportowych;
7) zakupu sprzętu sportowego, niezbędnego do uprawiania określonej dyscypliny
sportowej;
8) kosztów dojazdu do szkoły lub opłat za internat, innych kosztów pośrednich związanych
z procesem kształcenia;
9) w szczególnych przypadkach, zakupu instrumentów, przyborów plastycznych i pomocy
dydaktycznych;
10) posiłków.
§ 3.
Zasady ubiegania się o stypendia
1. Wnioski o przyznanie stypendium dla osób, o których mowa § 2 ust. 1 mogą złożyć:
1) pełnoletnia osoba ubiegająca się o stypendium
2) rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej
2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się z następujących elementów:
1) czytelnego, podpisanego i kompletnego formularza wniosku, zgodnego ze wzorem
wniosku o udzielenie stypendium dostępnym na stronie Fundacji Specjał;
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2) dokumentów potwierdzających podstawę przyznania stypendium, o której mowa
w § 2 ust. 2, w tym:
a) średnią ocen ucznia powyżej 4.5 z ostatniego roku szkolnego lub/oraz inne wybitne
osiągnięcia np. tytuł finalisty, laureata w olimpiadach, konkursach, zawodach
sportowych itp.
b) rekomendacji wychowawcy oraz nauczyciela prowadzącego lub trenera,
c) oświadczenie o dochodach rodziców lub opiekunów prawnych osoby dla której
wnioskuje się o przyznanie stypendium za poprzedni rok kalendarzowy;
d) inne dokumenty uzasadniające przyznanie stypendium.
Wnioski niekompletne, nieczytelne, niespełniające wymogów formalnych, lub złożone po
terminie, będą pozostawiane bez rozpoznania.
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pisemnie na adres:
Fundacja Specjał ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów z dopiskiem „Program
Stypendialny”.
Informację, o terminie składania wniosków o udzielenie stypendium w danym roku
Fundacja Specjał zamieszcza na swojej stronie internetowej.
O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego/data ww. wniosku złożonego
osobiście w siedzibie Fundacji Specjał.

§ 4.
Zasady przyznawania stypendiów
1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła w składzie od 3 do 5 osób.
2. W skład Kapituły wchodzi:
1) Zarząd Fundacji,
2) co najmniej jedna osoba z Rady Fundacji,
3) 2 lub 3 osoby wybrane przez Radę Fundacji. Osoby wybrane przez Radę Fundacji
powinny być godne zaufania, posiadać dobrą opinię w miejscu pracy, nie mogą być
karane za przestępstwo umyślne.
3. Decyzje Kapituły zapadają w formie uchwał, w przypadku równowagi głosów przeważa
głos Zarządu Fundacji.
4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 2 Kapituła może wezwać wnioskodawcę
do wyjaśnienia treści złożonych dokumentów lub ich uzupełnienia.
5. Od decyzji Kapituły podjętej w formie uchwały nie przysługuje odwołanie. Powyższe
decyzja jest ostateczna.
6. Kapituła ma prawo odmówić przyznania stypendium bez podania przyczyny.
7. Decyzje o przyznaniu stypendium Kapituła podejmie w terminie miesiąca od dnia
otrzymania wniosku o przyznanie stypendium.
8. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listownie na adres
wskazany we wniosku o przyznaniu stypendium dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1.
9. W sytuacjach nadzwyczajnych, Kapituła zastrzega możliwość rozpatrywania wniosków
złożonych po terminie wskazanym w § 3 ust. 5.
10. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium Kapituła bierze pod uwagę
w szczególności następujące kryteria:
1) wyniki w nauce;
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2) szczególne osiągnięcia (np. naukowe, artystyczne, sportowe, tytuł laureata, finalisty
konkursu itp.);
3) sytuację materialną i życiową kandydata;
4) inne istotne informacje dotyczące kandydata.
11. Kapituła może przyznawać stypendia, o których mowa w niniejszym regulaminie według
własnego uznania w całości lub w części.
12. Kapituła ma prawo w każdym czasie zmienić uchwałę o wysokości przyznanego
stypendium bez podania przyczyny.
§ 5.
Sposób realizacji stypendium
1. Stypendia, w zależności od potrzeb przyznawane są w formie:
1) jednorazowego stypendium,
2) comiesięczne stypendium na okres roku szkolnego tzn. od września do czerwca
roku następnego lub okres wakacji.
2. Niezwłocznie po przyznaniu stypendium przez Kapitułę, rodzic lub opiekun prawny
niepełnoletniej osoby otrzymującej stypendium lub pełnoletnia osoba otrzymująca
stypendium - o których mowa § 2 ust. 1, zawierają z Fundacją Specjał porozumienie
określające rodzaj i wysokość stypendium, jego przeznaczenie oraz sposób rozliczenia
się z udzielonego stypendium. Wzór powyższe porozumienie stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
§ 6.
Obowiązki Stypendysty
1. Rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego stypendysty lub pełnoletni stypendysta ma
obowiązek niezwłocznie powiadomić Fundację Specjał o wszelkich okolicznościach
mogących mieć wpływ na realizację celu stypendium np. przerwanie nauki, treningów,
zdecydowana poprawa sytuacji materialnej rodziny itp.
2. Stypendysta w okresie pobierania stypendium ma obowiązek wywiązywania się ze
wszystkich postanowień zawartych w porozumieniu, o którym mowa w § 5 ust 2.
3. Stypendysta w okresie pobierania stypendium ma obowiązek przestrzegania zasad
współżycia społecznego, prezentowania właściwiej postawy społecznej i obywatelskiej,
dbać o dobre imię Fundacji Specjał, o środowisko oraz wszelkie inne dobra chronione
prawem.
4. Stypendysta na wniosek Fundacji Specjał zobowiązany jest do aktywności i udziału
w przedsięwzięciach realizowanych przez Fundację Specjał.
§ 7.
Utrata stypendium
1. Stypendysta traci stypendium w następujących przypadkach:
1) wykorzystywania stypendium niezgodnie z przeznaczeniem, w tym naruszając
postanowienia z § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu;
2) naruszenia postanowień porozumienia, o którym mowa w § 5 ust. 2;
3) obniżenia wyników w nauce;
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4) nie rozliczania się w terminie uzgodnionym w porozumieniu, o którym mowa w § 5
ust. 2 z wykorzystania stypendium;
5) stwierdzenia, iż podane we wniosku informacje, zwłaszcza o sytuacji materialnej
rodziny są nieprawdziwe;
6) sfałszowania dokumentów dostarczonych do Fundacji Specjał;
7) prezentowania niewłaściwej postawy społecznej stypendysty;
8) odmowy udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Fundację Specjał;
9) naruszenia dobrego imienia Fundacji Specjał;
10) popełnienia w okresie pobierania stypendium jakiegokolwiek przestępstwa lub
wykroczenia na szkodę osób trzecich.
2. Decyzję o utracie stypendium podejmuje Kapituła obradująca w składzie wskazanym
w § 4 ust. i ust. 2. Kapituła powyższą decyzję podejmuje w formie uchwały, w której określi
termin i kwotę stypendium do zwrotu oraz niezwłocznie powiadamia pełnoletniego
stypendystę lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego stypendysty o podjętej
decyzji.
3. W sytuacjach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Fundacja Specjał ma prawo do
żądania zwrotu wypłaconego stypendium w całości lub w odpowiedniej części od
pełnoletniego stypendysty lub solidarnie od rodziców/opiekunów prawnych stypendysty.
§ 8.
Wstrzymanie programu stypendialnego
1. W przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Fundacji Specjał, Fundacja
Specjał zastrzega sobie prawo do wstrzymania programu stypendialnego, bez prawa do
jakichkolwiek roszczeń ze strony pełnoletnich stypendystów, rodziców/opiekunów
prawnych niepełnoletnich styendystów lub osób trzecich.
2. W przypadku siły wyższej lub przemijającej przeszkody w realizacji programu
stypendialnego przez Fundację Specjał, realizacja programu zostanie wznowiona
niezwłocznie po ustaniu takiej przeszkody. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§9.
Osoby składające wniosek o udzielenie stypendium zobowiązane są informować Fundację
Specjał o wszelkich zmianach danych osobowych osób którym przyznano stypendium.
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