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REGULAMIN 

F u n d u s z u  S t y p e n d i a l n e g o  D z i a ł d o w s k i e j  A g e n c j i  R o z w o j u  S . A .  

 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Działdowskiego Funduszu 

Stypendialnego, działającego w ramach Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Fundusz 

realizuje swoje zadania, m.in. w postaci pomocy finansowej uzdolnionym dzieciom  

i młodzieży, zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Działdowo i Gminy Działdowo, które 

swoją postawą i działalnością promują region swojego zamieszkania. 

 

§1 

1. W strukturze organizacyjnej Działdowskiej Agencji Rozwoju S. A. tworzy się wydzielony 

fundusz celowy o nazwie Działdowski Fundusz Stypendialny, zwany w dalszej części 

Regulaminu „Funduszem”. 

2. Podstawę powołania i funkcjonowania Funduszu stanowi §16 Statutu Działdowskiej 

Agencji Rozwoju S.A., Uchwała Nr 2/97 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

DAR S. A. z dnia 6 czerwca 1997 roku oraz Uchwała Nr 2/97 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy DAR S. A. z dnia 28 listopada 1997 roku. 

3. Kapitał Funduszu tworzony jest z wkładu własnego DAR S.A. oraz z wpłat i darowizn 

wnoszonych przez  osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne, z oprocentowania 

depozytów bankowych, ze sprzedaży otrzymanych darów rzeczowych itp. Fundusz ma 

charakter otwarty, tzn. może być wspierany przez innych fundatorów.  

4. Obsługę techniczną Funduszu zapewnia sekretariat Spółki. 

§2 

1. Celem powołania Funduszu jest wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży, 

wykazujących udokumentowane uzdolnienia kierunkowe, pochodzących z niezamożnych 

środowisk Gminy Miasto Działdowo i Gminy Działdowo, osiągających dobre wyniki  

w nauce, zaangażowanych w pracę na rzecz środowisk swego pobytu lub zamieszkania, 

które postawą i działalnością promują region swojego zamieszkania. 

2. Fundusz administrowany jest przez Zarząd Działdowskiej Agencji Rozwoju S. A. 

3. Do obowiązków Zarządu DAR S.A. należy w szczególności: 

a. nadzór i monitorowanie wyników działalności Funduszu, 

b. uchwalanie dokumentów regulujących funkcjonowanie Funduszu, 
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c. monitorowanie i współpraca ze stypendystami Funduszu, 

d. informowanie o Funduszu i jego promocja. 

4. Komisji przewodniczy prezes Zarządu Spółki. W razie jego nieobecności funkcję tę 

sprawuje drugi członek Zarządu DAR S.A. 

§3 

1. Pomoc może być przyznana w formie stypendium wypłacanego przez 9 miesięcy 

/studenci/ lub przez 10 miesięcy /uczniowie/ albo w formie jednorazowej dotacji. O 

terminach i sposobach realizacji wypłat pomocy decyduje Zarząd Spółki. 

§4 

     Wnioski o stypendium przyjmowane będą w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia 

każdego roku.  

§5 

1. Wnioski o przyznanie pomocy rozpatruje Komisja Stypendialna, zwana w dalszej części 

regulaminu „Komisją”, której członkowie są  powoływani i odwoływani przez Radę 

Nadzorczą Spółki. 

2. W skład komisji Stypendialnej wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Nadzorczej 

wyznaczonych spośród przedstawicieli akcjonariuszy samorządów /po jednym z Miasta 

Gminy Działdowo i Gminy Działdowo/ oraz dwóch przedstawicieli Zarządu DAR.S.A. 

3. Komisja Stypendialna może określić we własnym zakresie rodzaj przyznanej pomocy, 

niezależnie od wniosku, dopasowując przyznaną formę do potrzeb Wnioskodawcy. 

4. Skład Komisji może być uzupełniony o dwóch członków przedstawicieli darczyńców, 

fundatorów. 

§6 

1. Komisja stypendialna dokonuje oceny wniosków o przyznanie stypendium zgodnie  

z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Ocena formalna polega na sprawdzeniu 

kompletności wniosku i jego załączników. Przy stwierdzeniu niekompletności wniosku, 

Komisja może zwrócić się do składającego wniosek o jego uzupełnienie. Komisja 

dokonuje także oceny merytorycznej wniosku, która polega na spełnieniu warunków 

określonych w Regulaminie. 
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2. Dokonując oceny wniosków, Komisja ma prawo do ich zaakceptowania bądź odrzucenia 

zgodnie z zasadami punktacji kandydatów. 

3. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej 3  członków Komisji. 

4. W przypadku równowagi głosów, decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Otrzymane stypendium jest jednostronnym aktem woli i suwerenną decyzją Komisji. 

Fakt, że kandydat do stypendium jest uprawniony do otrzymania stypendium nie oznacza, 

że przysługuje mu roszczenie o to świadczenie. 

§7 

Wsparcie przeznaczone może być na zakup specjalistycznej odzieży, pomocy naukowych, 

sprzętu niezbędnego do rozwoju talentu lub na opłaty niezbędne dla zapewnienia rozwoju 

swojego talentu. 

§8 

1. Wysokość przyznanego stypendium określa Komisja. Maksymalnie Komisja może 

przyznać pomoc w postaci miesięcznego stypendium w wysokości nie wyższej niż 25% 

najniższego wynagrodzenia brutto w kraju obowiązującego w danym roku. Przyznana 

wysokość pomocy nie jest waloryzowana do końca okresu, na który została przyznana. 

2.  Stypendium jednorazowe nie może przekroczyć 100% najniższego wynagrodzenia brutto 

w kraju, obowiązującego w danym roku. 

3. Wsparcie może być wypłacone przelewem na konto Wnioskodawcy lub w przypadku 

jego niepełnoletniości – na konto jego rodziców lub prawnych opiekunów. 

 

§9 

Z obrad Komisji sporządzany jest protokół oraz Uchwała. Podpisy pod Uchwałą składają 

wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.  

§10 

1. O stypendium mogą ubiegać się studenci, uczniowie szkół policealnych, średnich oraz 

gimnazjalnych.  
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2. O stypendium można ubiegać się wielokrotnie, jednak nie dłużej niż do chwili 

zakończenia nauki lub wieku 25 lat. W przypadku ukończenia 25 lat w trakcie 

finansowania  ostatnia rata stypendium może być wypłacona w miesiącu, w którym 

Beneficjent ukończył ten wiek. 

3. W roku kalendarzowym może być udzielone Wnioskodawcy tylko jedno stypendium 

jednorazowe. 

 4.    Pomoc finansowa jest przekazywana w formie pieniężnej.  

 5.  Z pomocy finansowej nie mogą korzystać dzieci pracowników DAR S.A. oraz dzieci 

członków Komisji. 

 

§11 

1. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej mogą składać zainteresowani posiadający 

ukończone 18 lat w chwili składania wniosku, rodzice lub opiekunowie prawni,  

w przypadku osób niepełnoletnich szkoły, uczelnie, organizacje sportowe, społeczne, 

stowarzyszenia itp., zamieszkali i zarejestrowani na terenie Gminy Miasto Działdowo 

oraz Gminy Działdowo. 

2. Wnioski składane są  do 31.08 każdego roku do  Komisji Stypendialnej Funduszu, 

znajdującej się w siedzibie  DAR S. A.  w  Działdowie,  ul. Wł. Jagiełły 15. 

3. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa 

umowa pomiędzy DAR S. A. a stypendystą. 

 

§12 

1. Komisja Stypendialna  przyznaje pomoc w oparciu o następujące kryteria: 

a. wyniki w nauce – maksymalna ilość: 25 punktów /ubiegający się o 

stypendium zobowiązani są przedstawić kserokopię świadectwa/kart indeksu z 

zaliczeniem roku oraz kopię kart egzaminacyjnych – dwa semestry/, 

 

Średnia ocen dla uczniów szkół policealnych, średnich, gimnazjalnych 

Średnia Punkty 

pow. 5,5 25 
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5,3 – 5,5 20 

5,1 – 5,3 15 

4,9 – 5,1 10 

4,7 – 4,9 5 

< 4,7  0 

 

                                                   Średnia ocen dla studentów 

Średnia Punkty 

4,91 – 5,0 25 

4,71 – 4,9 20 

4,61 – 4,7 15 

4,41 – 4,6 10 

4,21 – 4,4 5 

< 4,2 0 

 

 

b. szczególne osiągnięcia – maksymalna ilość: 50 punktów 

 ze względu na różnorodność dziedzin, w których można odnieść sukces  

i trudności w ich porównaniu i ocenie, Komisja przyjęła następujące kryteria 

oceny: 

 

Olimpiady, 

konkursy, zawody 

sportowe, inne 

osiągnięcia na 

szczeblu: 

Punkty 

wojewódzkim 38 - 50 

rejonowym 25 - 37 
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powiatowym 12 - 24 

gminnym   0 - 12 

 

Uwaga:  laureat krajowy otrzymuje stypendium automatycznie, poza punktacją. 

 

c. dochody na osobę w rodzinie: maksymalna ilość: 25 punktów 

 osoby ubiegające się o przyznanie stypendium zobowiązane są do 

przedłożenia zaświadczenia o dochodach rodziców/opiekunów prawnych 

Dochód na 1 osobę 

w PLN 
Punkty 

< 500 25 

500 - 599 20 

600 - 699 15 

700 – 899 10 

900 – 1 200 5 

> 1 200 0 

 

§13 

1. Informacja o rezultatach złożonego wniosku przekazywana jest Wnioskodawcy na piśmie. 

Po rozpatrzeniu wniosków, informacja o wynikach zamieszczana jest także na stronie 

internetowej www.darsa.pl  w zakładce Stypendia. 

2. W wyznaczonym terminie stypendyści zobowiązani są do przybycia na spotkanie z okazji 

uroczystego przyznania stypendium 

3. Stypendysta podpisuje Umowę stypendialną, w której zawarte są informacje dotyczące 

kwoty przyznanej pomocy, przekazywania środków oraz obowiązków stypendysty. 

 

§14 

1. Stypendysta zobowiązuje się swoją postawą promować Gminę Miasto Działdowo lub 

Gminę Działdowo oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A., dbać o ich dobre imię.  
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2. Stypendysta zobowiązuje się informować na okazjonalnych spotkaniach o fakcie bycia 

beneficjentem Funduszu. 

3. Stypendysta nie może swoim zachowaniem naruszać norm współżycia społecznego, 

moralności oraz wywoływać zdarzeń powszechnie uznanych za niedopuszczalne. 

 

§15 

Stypendium może być wstrzymane bądź cofnięte przez Zarząd, w tym na wniosek każdego z 

członków Komisji, jeśli zostanie stwierdzone, że nie wywiązuje się on z umowy lub łamie 

zasady określone w niniejszym Regulaminie. 

 

§16 

1. Regulamin niniejszy uchwalany jest przez Radę Nadzorczą Działdowskiej Agencji 

Rozwoju S.A. na wniosek Zarządu Spółki. 

2. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do Regulaminu wyłącznie w drodze 

identycznej jak przy jego uchwalaniu lub z inicjatywy własnej Rady Nadzorczej. 


