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Regulamin Funduszu Stypendialnego  

Stowarzyszenia Światowid  

pn. Młody Wielki 

I. Postanowienia ogólne 

O ile w dalszej części używa się określenia: 

1)   fundusz – oznacza to Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia Światowid pn. 

Młody Wielki; 

2)   Komisja – oznacza to Komisję Stypendialną, której prace reguluje Załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu. 

 II. Fundusz 

1. Fundusz został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia Światowid w dniu 28 stycznia 2016 roku 

2. Fundusz tworzą środki pochodzące z zysków działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia Światowid, darowizn celowych osób prawnych i fizycznych, dotacji, 

zbiórek publicznych i innych źródeł. 

3. Środki finansowe są lokowane na oprocentowanych lokatach a odsetki 

przeznaczone na stypendia przyznawane w kolejnym roku 

4. Wysokość funduszu ze środków własnych ustala Zarząd Stowarzyszenia 

Światowid na dany rok w drodze uchwały. 

5. Darowizny celowe są dobrowolnymi wpłatami darczyńców na cele funduszu. 

6. Darczyńca może brać udział w pracach Komisji. 

7. Komisja składa Zarządowi Stowarzyszenia Światowid  sprawozdanie z 

wykonania funduszu na dany rok wraz z projektem funduszu na rok następny. 

 III. Warunki przyznawania stypendium socjalnego 

1. Stypendia przyznawane są na podstawie oceny formalnej i merytorycznej 

wniosków składanych przez potencjalnych stypendystów. Kryteria wyboru zawarte są 

w pkt. 4 Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
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2. Stypendia przyznawane są młodym ludziom, którzy: 

1) w momencie składania wniosku mają 15-21 lat (liczy się rok urodzenia); 

2) zamieszkują teren gmin: Czerniejewo, Niechanowo, Trzemeszno, Orchowo, 

Witkowo; 

3) złożą wniosek będący pomysłem na projekt społeczny, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Stypendium nie może otrzymać wnioskodawca, który nie spełnił wymogów 

formalnych lub uzyskał mniej niż 50 % maksymalnej możliwej liczby punktów 

przyznawanych w ocenie merytorycznej. 

4. Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy (od 01 października roku w 

którym złożono wiosek do 30 czerwca roku kolejnego) i wynosi nie mniej niż 3 420 zł 

na cały okres trwania stypendium. 

5. Stypendia z darowizn celowych przyznawane są zgodnie z powyższymi 

zasadami, jednak wysokość takiego stypendium może być ustalona przez darczyńcę. 

6. Wnioski o stypendia składane są od 01 sierpnia do 09 września. 

7. Ocena wniosków następuje do dnia 23 września 

 IV. Komisja stypendialna 

1.  W skład Komisji wchodzi minimum 4 osoby. Szczegóły pracy Komisji reguluje 

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

2.  Członków Komisji powołuje na czas nieokreślony Zarząd Stowarzyszenia 

Światowid. 

3.  Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

5.  Członkowie Komisji rozpatrują wnioski w sposób jawny i przyznają stypendia w 

obecności nie mniej niż ¾ składu członków Komisji. W przypadku równej liczby 

głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

6.  Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku. 

7.  Posiedzenia Komisji zwoływane są z inicjatywy przewodniczącego Komisji lub 

przez Zarząd Stowarzyszenia Światowid. 

8.  Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

9.  Decyzje Komisji w sprawie przyznania, odebrania lub nieprzyznania stypendium 

podejmowane są w trybie uchwały i mają charakter ostateczny. 

V. Wypłata stypendium socjalnego 

1. Przyznane stypendium przekazywane jest zgodnie z treścią wniosku, 

harmonogramem działań i budżetem.  
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2. Stypendysta w budżecie może przewidzieć wynagrodzenie za własną pracę 

włożoną w projekt. 

3. Sposób wypłaty: 

3.1 dla osoby pełnoletniej na własne konto osobiste w transzach wynikających z 

harmonogramu działań zawartych we wniosku i budżetu 

3.2 dla osoby niepełnoletniej wszelkie płatności wynikające z realizacji projektu 

wykonuje Stowarzyszenie Światowid na podstawie dostarczonych przez 

stypendystę dokumentów księgowych 

VI. Monitoring Funduszu Stypendialnego pn. Młody Wielki 

1. Wszystkie projekty realizowane w ramach stypendium podlegają monitoringowi co 

dwa miesiące. 

2. W ramach monitoringu stypendyści otrzymują od Stowarzyszenia Światowid 

niezbędne wsparcie merytoryczne do prawidłowej realizacji projektów 

3. Monitoringi odbywają się zarówno w siedzibie Stowarzyszenia Światowid jak i w 

miejscu realizacji projektu 

4. Stypendyści mają prawo brać udział w szkoleniach podnoszących ich 

kompetencje oraz angażować się w działania Stowarzyszenia Światowid 

5. Stypendyści tworzą zamkniętą grupę wsparcia na portalach internetowych 

 

 

 

 


