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Załącznik do Uchwały nr 1/2022 

Zarządu Fundacji „KOCZALANIE XXI” „Koczalanie XXI” 

z dnia 06.09.2022 r. 

 

REGULAMIN 

PROGRAMU STYPENDIALNEGO FUNDACJI „KOCZALANIE XXI” 

§1 

Postanowienia wstępne 

1. Program Stypendialny Fundacji „KOCZALANIE XXI” w Koczale, zwany dalej Programem, jest 

formą pomocy świadczonej uczniom oraz studentom. 

2. Celem Programu jest promowanie uczniów oraz studentów ambitnych i wybitnie 

uzdolnionych, wyróżniających się w nauce oraz umożliwienie im szeroko pojętej edukacji 

kulturalnej oraz rozwoju intelektualnego. 

3. Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej klas 8, szkół średnich  

oraz studentów 1 i 2 roku studiów dziennych. 

4. Program finansowany jest ze środków Fundacji „KOCZALANIE XXI”. 

§2 

Warunki przystąpienia do programu 

1. Do programu mogą być zakwalifikowani w szczególności uczniowie wymienieni w §1 ust. 3 

regulaminu, którzy: 

a) pochodzą z rodzin, których warunki materialne nie pozwalają na rozwój zdolności  

i zainteresowań i/lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie 

wiedzy lub osiągają semestralną średnią ocen: uczniowie szkoły podstawowej klas ósmych 

– 5,4, uczniowie szkół średnich – 4,8, studenci – 4,2. 

b) uzyskają rekomendację wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora szkoły macierzystej. 

2. Uczeń ubiegający się o stypendium składa na adres Fundacji „KOCZALANIE XXI” następujące 

dokumenty: 

a) zgodną ze stanem faktycznym kartę zgłoszenia kandydata do stypendium, która stanowi 

załącznik do regulaminu, 

b) potwierdzoną przez szkołę kopię świadectwa semestralnego lub końcowego albo indeksu,  

c) dokumenty poświadczające dochody osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

kandydata do stypendium za ostatnie trzy miesiące kalendarzowe poprzedzające złożenie 

wniosku o objecie Programem Stypendialnym: 

− zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto, 

− zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o osiągniętym dochodzie  

z prowadzonej działalności gospodarczej, 

− zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (o ilości  

ha przeliczeniowych), 

− oświadczenie o wysokości otrzymywanej emerytury, renty i świadczenia emerytalnego, 

− zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku  

dla bezrobotnych, 
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− zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o uzyskanej pomocy materialnej lub decyzję 

o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnego 

i dodatku mieszkaniowego, 

− decyzję o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

− oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów i świadczeń alimentacyjnych, 

− oświadczenie o wysokości otrzymywanych stypendiów, 

− oświadczenie o wysokości otrzymywanej innej pomocy materialnej z różnych źródeł. 

3. Uczeń, przystępujący do Programu, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu, sumiennej nauki oraz wykorzystania przyznanych środków zgodnie  

z przeznaczeniem. 

4. Stypendysta zobligowany jest do przygotowania na koniec roku szkolnego, swojej autooceny 

oraz planu rozwoju. Dokument powinien zawierać informację na temat korzyści wynikających 

z otrzymanego stypendium oraz plan rozwoju w przyszłości. Pisemny dokument należy 

przedłożyć do Fundacji w terminie do końca czerwca danego roku szkolnego. Niezłożenie tego 

dokumentu może skutkować brakiem możliwości ubiegania się o stypendium w kolejnych 

latach.  

5. Dokumenty, o których mowa w §2 ust.2 należy złożyć do końca września. 

6. Zarząd Fundacji „KOCZALANIE XXI” może określić inne terminy naboru do Programu. 

§3 

Zasady przyznawania stypendium 

1. Stypendium przyznaje Zarząd Fundacji „KOCZALANIE XXI”, biorąc pod uwagę kryteria 

postawione w §2. Komisja może przyznać stypendium również wtedy, jeśli kandydat  

nie spełnia warunków tego paragrafu, bądź nie przyznać stypendium, nawet jeśli kandydat 

spełnia warunki tego paragrafu. 

2. Zarząd Fundacji „KOCZALANIE XXI” określa corocznie w planie finansowym na dany rok 

wysokość środków przeznaczonych na Program, w tym wysokość środków przeznaczonych 

 na stypendia. 

3. Uczniom oraz studentom, którzy zostali objęci Programem, gwarantowane jest wsparcie  

przez dany rok szkolny, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w §2 ust.1. 

4. Zaprzestaje się udzielania pomocy stypendyście, który: 

a) przestał spełniać warunki określone w §2 ust. 1, 

b) przerwał naukę w szkole, 

c) przeznaczy stypendium na wydatki niezgodne z celem rozwoju edukacyjnego,  

d) uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych lub fałszywych dokumentów, 

5. Na prośbę Zarządu Fundacji „KOCZALANIE XXI” stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia 

dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność ubiegania się o stypendium. 

6. Zarząd Fundacji „KOCZALANIE XXI” zastrzega sobie prawo osobistego kontaktu z osobą 

ubiegającą się o stypendium. 

7. Stypendyście można zmniejszyć wysokość wypłacanego stypendium lub pozbawić prawa  

do niego również gdy: 

a) nie wywiązuje się z obowiązku zdobywania wiedzy, 

b) zachowuje się w sposób naruszający zasady współżycia społecznego. 
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§4 

Zarząd Fundacji „KOCZALANIE XXI” 

1. Do zadań Zarządu Fundacji „KOCZALANIE XXI” należy m.in.: 

a) rozpatrywanie wniosków, 

b) wybór stypendystów w porozumieniu z Fundatorem Fundacji „KOCZALANIE XXI”, 

c) poinformowanie o wynikach naboru do programu stypendialnego do końca października, 

2. Zarząd Fundacji „KOCZALANIE XXI” ma prawo do sprawdzenia prawdziwości podanych  

w dokumentach danych oraz monitorowania celowości i sposobu wykorzystywania 

przyznanych środków. W tym celu może współpracować ze szkołą, do której uczeń uczęszcza, 

uczelnią, na której stypendysta studiuje, a także samorządem terytorialnym właściwym  

dla miejsca zamieszkania stypendysty. 

3. Decyzje Zarządu Fundacji „KOCZALANIE XXI” po uzyskaniu akceptacji Fundatora są ostateczne 

i nie podlegają odwołaniu. 

4. Z posiedzeń Zarządu Fundacji „KOCZALANIE XXI” sporządzany jest protokół. 

§5 

Ustalenia końcowe 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Fundacji „KOCZALANIE 

XXI”. 

3. Załączniki do regulaminu: 

a) karta zgłoszenia kandydata do stypendium Fundacji „KOCZALANIE XXI” (załącznik 1). 

 

 

 


