
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW  
KONKURS STYPENDIALNY  

 
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka 

 
 

Mając na względzie dążenie młodych ludzi do zdobywania wiedzy, Kasa Stefczyka wraz ze 

Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej postanawia rozpocząć IX turę Konkursu 

Stypendialnego. Zasady funkcjonowania konkursu określa niniejszy Regulamin. 

 

1. Regulamin określa warunki, jakie muszą być spełnione przez osoby ubiegające się o stypendia 

oraz zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania stypendiów. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka 

Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, KRS 0000080915, 

NIP 586-10-40-096 (zwana w Regulaminie: Kasa Stefczyka). Partnerem konkursu jest 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126, KRS  

0000053057, NIP 586-20-11-292 (zwanym w Regulaminie: SKEF). 

 

3. Fundatorem stypendium jest Fundacja im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. 

Legionów 126-128, KRS 0000407731, NIP 586-22-75-625 (zwana w Regulaminie: Fundacja 

Stefczyka). 

 

4. O stypendium mogą ubiegać się kandydaci – uczniowie szkół  gimnazjalnych i 

ponadagimnazjalnych, którzy są członkami Kasy Stefczyka, lub których przynajmniej jedno z 

rodziców bądź opiekunów prawnych jest członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy 

licząc wstecz od dnia 22.08.2016 r. (tj. przynajmniej od dnia 22 lutego 2016 roku) oraz 

uczniowie Szkół Wyższych, którzy pozostają członkami Kasy Stefczyka. 

 

5. O stypendium mogą ubiegać się: 

 

a) Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na podstawie: poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kopii świadectwa szkolnego oraz złożonych z kopią 

świadectwa dokumentów i pism potwierdzających pracę społeczną i inne pozaszkolne 

aktywności kandydata, np. przy redakcji gazetki szkolnej, współpracy z gazetą lub radiem 

lokalnym, przesłanych kopii dyplomów potwierdzających osiągnięcia sportowe, 

uczestnictwo i zajęte miejsca w konkursach np.  plastycznych, fotograficznych, muzycznych  

i innych. Bez załączonej kopii świadectwa wnioski nie będą rozpatrywane. 

 

b) Uczniowie Szkół Wyższych na podstawie: potwierdzenia z uczelni o statusie studenta oraz 

złożonych z zaświadczeniem z uczelni dokumentów i pism potwierdzających pracę 

społeczną i inne aktywności kandydata, np. współpracę z gazetą lub radiem lokalnym,  

przesłanych kopii dyplomów potwierdzających osiągnięcia sportowe, dokumentów 

potwierdzających działalność na rzecz fundacji, stowarzyszeń, społeczności studenckich 

bądź lokalnych, uczestnictwo i zajęte miejsca w konkursach np.  plastycznych, 

fotograficznych, muzycznych  i innych.   

 

Uczniowie Szkół Wyższych, którzy otrzymają stypendium, aby otrzymać stypendium także 

w semestrze letnim zobowiązani są do przesłania potwierdzenia z uczelni o statusie 

studenta po zakończeniu semestru zimowego, nie później niż do dnia 5 marca 2017 r.  W 

przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia organizator ma prawo wstrzymać 

wypłatę stypendium. 

6. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o stypendium jest przesłanie wniosku o przyznanie 

stypendium, który jest zamieszczony pod Regulaminem  (wraz z oświadczeniem oraz kopią 

dokumentów wymienionych w par.5) w terminie od dnia 22 sierpnia do dnia 30 września 2016 



roku drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: 

konkurs.stypendialny@kasastefczyka.pl , bądź drogą listową (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres Kasy  Stefczyka: 

 

Kasa Stefczyka 

ul. Legionów 126-128 

81-472 Gdynia 

         z dopiskiem „KONKURS STYPENDIALNY” 

 

7. Stypendia dla uczniów przyznawane będą na okres od  1 września 2016 r. – 30 czerwca 

2017 r. Stypendia dla studentów przyznawane będą zgodnie z rokiem akademickim 

2016/2017 r. tj. od października 2016 do czerwca 2017 r., przy czym studenci zobowiązani 

są do złożenia po zakończeniu semestru  zimowego najpóźniej do dnia 5 marca 2017 r. 

zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta. 

8. Kwoty przyznawanych stypendiów są kwotami brutto i z zastrzeżeniem postanowień pkt 10 

wynoszą odpowiednio: 

a)250 zł/miesięcznie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, b) 350 

zł/miesięcznie dla studentów uczelni wyższych. 

9. Stypendia przyznaje Komisja Konkursu (dalej: Komisja), składająca się z czterech osób. W 

skład Komisji wchodzi Przewodniczący Komisji z Kasy Stefczyka,  jeden Członek z Kasy 

Stefczyka, jeden Członek ze SKEF oraz jeden Członek z Fundacji Stefczyka. 

10. Kwota otrzymanego stypendium stanowi przychód stypendysty zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu tym 

podatkiem. Fundator Fundacja Stefczyka jako płatnik obliczy, potrąci z przyznanej kwoty 

stypendium i przekaże do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, należną kwotę zaliczki na podatek 

dochodowy z tego tytułu. Po zakończeniu roku podatkowego stypendysta otrzyma od 

Fundacji Stefczyka informację o osiągniętym dochodzie oraz kwocie potrąconych zaliczek 

na podatek. 

11. W przypadku naruszenia przez stypendystę któregokolwiek z punktów niniejszego 

Regulaminu Komisja może wstrzymać wypłatę stypendium. 

12. W indywidualnych przypadkach Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania stypendium 

na zasadach innych niż ujętych w Regulaminie. Decyzja Komisji odnośnie przyznania 

stypendium jest decyzją ostateczną i nie podlega odwołaniu. 

13. Przyznane stypendium wypłacane będzie w okresach miesięcznych w następujący sposób: 

a) dla uczniów - za miesiące wrzesień i październik, 2 transze wypłacone łącznie do dnia 31 

października 2016 r., kolejne transze (od listopada do czerwca) wypłacane miesięcznie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca; 

b) dla studentów – wypłacane miesięcznie w okresie od października do czerwca do ostatniego 

dnia każdego miesiąca 

Stypendium wypłacane będzie na rachunek posiadany w Kasie Stefczyka przez  kandydata, bądź 

rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 

Otrzymana kwota przekazywana będzie stypendyście na konto Kasy Stefczyka na podstawie 

numeru konta podanego w złożonym wniosku. 

14. Rodzic/opiekun prawny kandydata bądź sam kandydat jest zobowiązany do zwrotu kwot 

otrzymanych w ramach stypendium w przypadku, gdy dane lub informacje podane przez 

kandydata były nieprawdziwe. Jednocześnie w takim przypadku kandydat musi się liczyć z 

odpowiedzialnością karną za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

15. Rodzic/opiekun prawny bądź sam kandydat jest zobowiązany do zwrotu kwot 

otrzymanych w ramach stypendium w przypadku, gdyby podjął działania szkodliwe 

lub naruszające dobre imię podmiotów lub osób funkcjonujących w ramach ruchu SKOK. 

16. Udział w Konkursie stypendialnym jest dobrowolny. Administratorem danych Uczestników 

konkursu jest Kasa Stefczyka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Kasa 

Stefczyka będzie przetwarzać dane osobowe w celu obsługi Konkursu w szczególności w 

celu zamieszczenia imienia, nazwiska Uczestnika, któremu przyznano stypendium na 



stronie www.kasastefczyka.pl, wypłaty stypendium oraz właściwego rozliczenia zaliczek na 

podatek dochodowy w urzędach skarbowych Fundacja Stefczyka będzie przetwarzać dane 

osobowe w celu wypłaty stypendium oraz właściwego rozliczenia zaliczek na podatek 

dochodowy w urzędach skarbowych. Zakres przetwarzanych danych wyznaczony jest 

złożonym wnioskiem, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Podanie danych 

osobowych oraz wyrażenie zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w Konkursie stypendialnym. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

17. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dbania o dobre imię Kasy Stefczyka, SKEF,  Fundacji 

Stefczyka oraz całego ruchu SKOK. 

18. Rodzic/opiekun prawny bądź osoba wnioskująca o stypendium zobowiązani 

są do wskazania adresu do doręczeń i czynią to we wniosku o udzielenie stypendium. 

Zobowiązani są jednocześnie do powiadomienia Kasy Stefczyka o każdej zmianie adresu 

do doręczeń, z zastrzeżeniem, że wszelka korespondencja będzie wysyłana listem 

poleconym na ostatni podany adres do doręczeń.  

19. Kandydatami nie mogą być uczniowie i studenci, których rodzice bądź sami kandydaci są 

związani z Kasą Stefczyka, SKEF bądź Fundacją Stefczyka umową o pracę bądź inną umową 

cywilno – prawną tego rodzaju.  

20. Kandydat zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z niniejszym Regulaminem 

przyznawania stypendiów. 

21. Złożenie wniosku (wraz z oświadczeniem)  o stypendium przez rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata (WNIOSEK 1 wraz z oświadczeniem 1) - dla uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych lub osobiście przez ucznia Szkoły wyższej (WNIOSEK II wraz z 

oświadczeniem II)   oraz akceptacja treści regulaminu jest niezbędne do udziału w Konkursie 

stypendialnym.  

22. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 17 października 2016 roku. Wyniki (imię, nazwisko  

stypendystów) zostaną umieszczone na stronie www.kasastefczyka.pl. następnego dnia po 

rozstrzygnięciu konkursu.                                     

Osoby, którym przyznane zostanie stypendium zostaną o tym fakcie powiadomione 

listownie. 

23. W konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzedniej edycji konkurs stypendialnego. 

 

 

Poniżej załączniki  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WNIOSEK I 
 
 

DANE DOTYCZĄCE  KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM 

imię i nazwisko   

Nr członkowski (jeśli 

posiada) 

 

 

Nr konta w Kasie Stefczyka 

(jeśli posiada) 

 

Adres zamieszkania  Miasto                                       Kod pocztowy                                                                            

 

 

Ulica nr domu/mieszkania 

 

 

Województwo                            powiat                             gmina 

 

 

data urodzenia 

 

nazwa i dokładny adres 

Szkoły 

 

 

 

 

telefon kontaktowy  

 

Adres e-mail  

PESEL   

NIP ( jeśli posiada)  

Urząd Skarbowy   

Imiona i nazwiska rodziców/ 

Opiekunów prawnych  

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO/RODZICA 

imię i nazwisko   

data urodzenia  

 

 

nr członkowski  

(w przypadku 

rodzica/opiekuna 

prawnego, którego 

dziecko nie jest członkiem 

Kasy Stefczyka) 

 

 

Nr konta w Kasie Stefczyka 

(w przypadku 

rodzica/opiekuna 

prawnego, którego 

dziecko nie jest członkiem 

Kasy Stefczyka) 

 



Adres  zamieszkania 
 

 

 

 

 

 

Miasto                                       Kod pocztowy 

 

Ulica                                                                   nr domu/mieszkania 

 

 

Województwa                         powiat                          gmina 

 

 

telefon  

   Adres e-mail  

PESEL   

NIP  

Urząd skarbowy 

 

 
Osiągnięcia dziecka w szkole - wykazywane aktywności – wypełnia rodzic /opiekun prawny: 

                          

 

 

 

Dlaczego ubiegam się dla mojego dziecka o stypendium? (wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

 

 

 

 

Data, Podpis ( imię i nazwisko)  kandydata do stypendium  

 

 

Data,  Czytelny podpis opiekuna/rodzica  

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów Konkurs Stypendialny 

i akceptuję / nie akceptuję* jego treść. 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia konkursu stypendialnego w zakresie objętym niniejszym wnioskiem zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.  

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodny na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą Stefczyka, w tym Stowarzyszeniu 

Krzewienia Edukacji Finansowej oraz Fundacji im. Franciszka Stefczyka w zakresie objętym niniejszym 

wnioskiem dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu stypendialnego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgody na publikację moich danych osobowych (imienia i 

nazwiska) na stronie www.kasastefczyka.pl, w przypadku uzyskania stypendium. 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o fakcie, iż podanie danych jest dobrowolne oraz o prawie 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

* Niepotrzebne skreślić. 
 

 

Data, Podpis ( imię i nazwisko)  kandydata do stypendium  

 

 

Data,  Czytelny podpis opiekuna/rodzica  

 



O Ś W I A D C Z E N I E  1 
 

 

1. My niżej podpisani, będąc prawnymi opiekunami dziecka, oświadczamy, że udzielamy SKOK im. F. 

Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej 6, będącej organizatorem 

konkursu stypendialnego 2016/2017 prawa na podstawie art. 81 i następnych ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Nr 90, poz. 

631 ze zmianami) do wykorzystania wizerunku lub wizerunku głosu oraz  wypowiedzi naszego 

dziecka………………………………………………………… (imię  i nazwisko) w całości lub ewentualnie w 

postaci fragmentów, utrwalonego na wszystkich zdjęciach, taśmach filmowych, w postaci 

zapisu cyfrowego lub w jakiejkolwiek innej formie podczas realizacji konkursu. 

 

2. Niniejszym przenosimy również na SKOK im. F. Stefczyka nieodpłatnie w sposób wyłączny na 

potrzeby Konkursu Stypendialnego wszystkie prawa do Wizerunku, wizerunku głosu dziecka, 

obejmujące wszystkie pola eksploatacji znane w chwili podpisywania niniejszego oświadczenia, 

a w szczególności: 

a) publiczne rozpowszechnianie Wizerunku lub wizerunku głosu w jakikolwiek sposób i w 

jakimkolwiek miejscu; 

b) nadawanie Wizerunku lub wizerunku głosu przewodowe i bezprzewodowe, w tym satelitarne 

i kablowe i transmisje tymi środkami; 

c) utrwalanie na nośnikach obrazu i dźwięku, zwielokrotnianie i rozporządzanie tymi nośnikami, 

w tym do publicznego wykonania, nadania, odtwarzania, wprowadzenia do obrotu, najmu, 

dzierżawy; 

d) wprowadzenie Wizerunku lub wizerunku głosu do pamięci komputera, obróbkę 

komputerową; 

e) wystawianie Wizerunku lub wizerunku głosu na: stronie internetowej SKOK im. F.  Stefczyka, 

gazetce  „Czas  Stefczyka”; 

f) do opracowania Wizerunku lub wizerunku głosu, w tym także do dokonywania skrótów, 

podziału na części i łączenia Wizerunku lub wizerunku głosu z innymi utworami lub dziełami 

nie będącymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

3. Jednocześnie wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez SKOK im. F. Stefczyka  

danych osobowych naszego dziecka podanych we Wniosku, niezbędnych  podczas realizacji w/w 

materiału. 

 

 

 

    

   

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WNIOSEK II 
 
 

DANE DOTYCZĄCE  KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM 

imię i nazwisko   

Nr członkowski 

 

 

Nr konta w Kasie Stefczyka  

Adres zamieszkania  Miasto                                       Kod pocztowy                                                         

 

 

Ulica nr domu/mieszkania 

 

 

Województwo                            powiat                             gmina 

 

 

data urodzenia 

 

nazwa i dokładny adres 

Szkoły 

 

 

 

 

telefon kontaktowy  

 

Adres e-mail  

PESEL   

NIP  

Urząd Skarbowy   

Imiona i nazwiska rodziców/ 

Opiekunów prawnych  

 
 
Jakie mam zdolności, talenty osiągnięcia   
 

 

 

 

 

Na co przeznaczę stypendium  

 

 

 

 

Data, Czytelny Podpis ( imię i nazwisko)  kandydata do stypendium 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów Konkurs Stypendialny 

i akceptuję / nie akceptuję* jego treść. 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia konkursu stypendialnego w zakresie objętym niniejszym wnioskiem zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.  



Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodny na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą Stefczyka, w tym Stowarzyszeniu 

Krzewienia Edukacji Finansowej oraz Fundacji im. Franciszka Stefczyka w zakresie objętym niniejszym 

wnioskiem dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu stypendialnego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgody na publikację moich danych osobowych (imienia i 

nazwiska) na stronie www.kasastefczyka.pl, w przypadku uzyskania stypendium. 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o fakcie, iż podanie danych jest dobrowolne oraz o prawie 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

* Niepotrzebne skreślić. 
 

 

Data, Podpis ( imię i nazwisko)  kandydata do stypendium  

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  II 
 

 

1. Ja niżej podpisany, oświadczam, że udzielam SKOK im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Boh. 

Starówki Warszawskiej 6, będącej organizatorem konkursu stypendialnego 2016/2017 prawa 

na podstawie art. 81 i następnych ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zmianami) do wykorzystania swojego 

wizerunku lub wizerunku głosu oraz  wypowiedzi w całości lub ewentualnie w postaci 

fragmentów, utrwalonego na wszystkich zdjęciach, taśmach filmowych, w postaci zapisu 

cyfrowego lub w jakiejkolwiek innej formie podczas realizacji konkursu. 

 

2. Niniejszym przenoszę również na SKOK im. F. Stefczyka nieodpłatnie w sposób wyłączny na 

potrzeby niniejszego Konkursu Stypendialnego wszystkie prawa do Wizerunku, wizerunku 

głosu, obejmujące wszystkie pola eksploatacji znane w chwili podpisywania niniejszego 

oświadczenia, a w szczególności: 

a) publiczne rozpowszechnianie Wizerunku lub wizerunku głosu w jakikolwiek sposób i w 

jakimkolwiek miejscu; 

b) nadawanie Wizerunku lub wizerunku głosu przewodowe i bezprzewodowe, w tym satelitarne 

i kablowe i transmisje tymi środkami; 

c) utrwalanie na nośnikach obrazu i dźwięku, zwielokrotnianie i rozporządzanie tymi nośnikami, 

w tym do publicznego wykonania, nadania, odtwarzania, wprowadzenia do obrotu, najmu, 

dzierżawy; 

d) wprowadzenie Wizerunku lub wizerunku głosu do pamięci komputera, obróbkę 

komputerową; 

e) wystawianie Wizerunku lub wizerunku głosu na stronie internetowej SKOK im. F. Stefczyka, 

gazetce  „Czas  Stefczyka” 

f) do opracowania Wizerunku lub wizerunku głosu, w tym także do dokonywania skrótów, 

podziału na części i łączenia Wizerunku lub wizerunku głosu z innymi utworami lub dziełami 

nie będącymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

3. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SKOK im. F. Stefczyka podanych przeze 

mnie    danych osobowych, niezbędnych  podczas realizacji w/w materiału. 

 

 

 

    

   

Data i czytelny podpis kandydata do stypendium 

 


