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załącznik nr 1 do Uchwały nr 329/VI/2012 

Zarządu Fundacji ORLEN – DAR SERCA 

 

REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW 
FUNDACJI ORLEN – DAR SERCA 

dzieciom i młodzieży w roku szkolnym 2012/2013 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla 

uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przez Fundację ORLEN – DAR SERCA. 

 

§ 1 

1. O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, którzy spełniają poniższe warunki: 

a. mają średnią z przedmiotów na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego 4,5 lub 

wyższą; 

b. w poprzednim roku szkolnym uzyskali szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, 

sportu, nauki (oprócz wyników w nauce, o których mowa w powyższym punkcie), a 

także są zaangażowani w działania społeczne
1
; 

c. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 

d. w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat (w przypadku uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych o trzyletnim programie nauki) lub 20 lat (w przypadku uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych o czteroletnim programie nauki). 

2. Stypendium może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie wszystkie warunki 

określone w § 1 a-d. 

3. Zarząd Fundacji określa wysokość Funduszu Stypendialnego na dany rok szkolny oraz 

liczbę osób, którym zostaną przyznane stypendia.  

§ 2 

Stypendium będzie wypłacane w cyklu comiesięcznym, przez okres od września 2012 r. do 

czerwca 2013 r. włącznie z zastrzeżeniem § 8 pkt 4. 

§ 3 

1. Wniosek o przyznanie stypendium w imieniu ucznia niepełnoletniego składa rodzic lub 

opiekun prawny, zwany dalej Wnioskodawcą. Uczeń pełnoletni składa wniosek we 

własnym imieniu. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

                                                 
1
 za działalność społeczną w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się dobrowolne i świadome oraz bez wynagrodzenia angażowanie 

się w pracę lub inne formy pomocy na rzecz osób lub grup, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych 

obszarach społecznych. 
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3. Do wniosku należy dołączyć: 

a. kopię świadectwa z roku szkolnego 2011/2012, poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez szkołę; 

b. kopie dokumentów uwiarygodniających osiągnięcia dziecka (np. ze szkoły, klubu 

sportowego itp.) oraz/lub zaangażowanie w działania społeczne, potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu (np. organizację pozarządową) 

lub Szkołę; 

c. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia 

stwierdzające dochody członków rodziny ucznia w roku 2011 lub – w przypadku 

rodzin utrzymujących się z dochodów z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie 

o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania; 

d. w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kopię orzeczenia o niepełnosprawności; 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu lub Szkołę. 

§ 4 

Osoby składające wnioski ponoszą  pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych 

podanych w dokumentach wymienionych w § 3 ust. 3. 

§ 5 

1. Wnioski o stypendia na rok szkolny 2012/2013 Wnioskodawcy składają w następujący 

sposób: 

a) w terminie do 15 lipca 2012 r. należy wypełnić formularz aplikacyjny on-line, 

dostępny na stronie www.orlendarserca.pl, a następnie 

b) w terminie do 31 lipca 2012 r. należy przesłać wydrukowany wniosek oraz komplet 

wymaganych dokumentów na adres biura Fundacji: ul. Gordona Bennetta 2, 02-159 
Warszawa z dopiskiem: „DIM POLSKA”. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium złożone po terminie określonym w ust. 1b nie będą 

rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). 

3. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne z załączonymi wszystkimi wymaganymi 

dokumentami. 

4. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie będą zwracane.  

§ 6 

1. Ustala się następującą skalę punktową:  

a. średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego: 

− od 4,50 do 4,74  1 punkt, 

− od 4,75 do 4,99   2 punkty, 

− od 5,00 do 5,49   3 punkty, 

− powyżej 5,50  4 punkty; 

b. za szczególne osiągnięcia naukowe i pozanaukowe (np. artystyczne, sportowe) na 

poziomie: 

− uczestnik konkursów / zawodów / olimpiad przedmiotowych  1 punkt, 

− laureat lub finalista konkursu / zawodów / olimpiady przedmiotowej 2 punkty, 

− uczestnik ogólnopolskiej olimpiady / zawodów / konkursu  3 punkty, 
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− laureat  lub finalista ogólnopolskiej olimpiady / zawodów / konkursu 4 punkty, 

− uczestnik konkursów / olimpiad na poziomie międzynarodowym  5 punktów, 

− laureat lub finalista konkursów /olimpiad międzynarodowych  6 punktów. 

Przy czym Kandydat za osiągnięcia wymienione w § 6 pkt 1 lit. b może uzyskać 

maksymalnie 6 punktów. Punkty za poszczególne osiągnięcia w konkursach / olimpiadach 

nie sumują się. 

c. za udokumentowaną działalność społeczną   1 punkt, 

d. uczniom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo 1 punkt. 

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w § 6 ust. 1 jest większa 

niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają 

osoby o najniższych dochodach na osobę w rodzinie. Punktację ustala się w oparciu o 

średni miesięczny dochód netto (po zaokrągleniu do pełnych złotówek) na osobę 

w rodzinie w wysokości: 

− do 400 zł    - 3 punkty, 

− od 401 zł do 550 zł  - 2 punkty, 

− od 551 zł do 700 zł  - 1 punkt. 

§ 7 

1. Stypendia przyznaje powołana przez Zarząd Fundacji Komisja Stypendialna. 

2. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję nastąpi do dnia 31 sierpnia 2012 r. 

3. Stypendium przyznawane  jest osobom, które uzyskały największą  liczbę punktów przy 

zastosowaniu następującej skali wsparcia finansowego: 

10 punktów i więcej      -      380 zł, 

9 punktów        -      350 zł, 

8 punktów       -      300 zł, 

7 punktów        -      250 zł, 

6 punków          -      200 zł. 

4. W szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać stypendium uczniowi 

niespełniającemu warunków określonych w § 6. 

§ 8 

1. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie Umowy Stypendialnej oraz złożenie 

wypełnionego prawidłowo Oświadczenia.  

2. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

3. Wypłaty stypendium będą dokonywane do dziesiątego dnia każdego miesiąca. 

4. Pierwsza wypłata stypendium nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Fundację 

podpisanej przez Wnioskodawcę Umowy Stypendialnej wraz z Oświadczeniem.  

5. Stypendium będzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany we wniosku 

stypendialnym. 

6. Uczeń przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie 

oświadczenia niezgodnie z rzeczywistością lub instrukcjami zawartymi we wniosku.  
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7. Uczeń lub Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Fundację o zmianie 

stanu faktycznego wynikającego z Oświadczenia, nie później niż przed wypłatą 

stypendium za miesiąc, którego dotyczy zmiana.  

8. O zmianie stanu faktycznego po wypłacie Uczeń lub Wnioskodawca jest obowiązany 

zawiadomić Fundację w ciągu 30 dni od daty zmiany. 

§ 9 

1. Fundacja może wstrzymać wypłatę stypendium, w następujących przypadkach: 

a. wnioskodawca przedstawił niezgodne z prawdą dokumenty i oświadczenia, na   

podstawie których przyznano stypendium; 

b. uczeń zaprzestał kontynuowania nauki; 

c. uczeń uzyskał stypendium od innego fundatora w wysokości równej lub 

przekraczającej wysokość stypendium przyznanego przez Zarząd Fundacji. 

2. Fundacja ma prawo do ubiegania się o zwrot nienależnego stypendium. 

3. Fundacja ma prawo do otrzymania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego właściwego dla 

miejsca zamieszkania stypendysty, stwierdzającego dochody członków rodziny ucznia w  

roku 2012 lub – w przypadku rodzin utrzymujących się z dochodów z gospodarstwa 

rolnego – zaświadczenia o dochodach wystawionego przez urząd gminy właściwy dla 

miejsca zamieszkania. 

4. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości Fundacja ma prawo wymagać 

potwierdzenia, że uczeń kontynuuje naukę. 

§ 10 

Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji 

www.orlendarserca.pl i będą mogły być publikowane w mediach.  

§ 11 

Fundacja zastrzega sobie prawo do: 

a. kontaktu z wybranymi stypendystami w celu zbierania informacji o sposobie 

wykorzystania stypendium;  

b. ankietowania stypendystów pod kątem realizacji programu stypendialnego 

i ewaluacji prowadzonych w tym obszarze działań; 

c. kontaktu z wybranymi stypendystami w związku z innymi działaniami statutowymi 

Fundacji; 

d. wykorzystywania wizerunku stypendystów w prowadzonych działaniach 

komunikacyjnych 

§ 12 

We wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie lub wykraczających poza jego 

ramy decyzje podejmuje Zarząd Fundacji. 

§ 13 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2012 roku. 


