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Regulamin stypendialny Fundacji POLKI MOGĄ WSZYSTKO 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady programu stypendialnego Fundacji POLKI MOGĄ WSZYSTKO (dalej: „Stypendium”), w tym 

tryb i warunki przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży, wychowujących się w pieczy zastępczej (dalej: 

„Wychowankowie”).  Niniejszy Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.fpmw.pl 

2. Stypendium przyznawane jest wychowankom pieczy zastępczej w celu wyrównywania szans, a także wspierania ich 

edukacji i rozwoju. 

 

§ 2 

1. Fundatorem Stypendium jest Fundacja POLKI MOGĄ WSZYSTKO, która przeznacza na ten cel część środków 

budżetowych, przypadających na dany rok budżetowy, w ramach swojej działalności statutowej. 

2. Środki finansowe na wypłatę Stypendium mogą pochodzić również od darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych 

Fundacji POLKI MOGĄ WSZYSTKO.  

3. Fundacja POLKI MOGĄ WSZYSTKO na podstawie odrębnych umów z darczyńcami może tworzyć w ramach niniejszego 

programu stypendialnego osobne linie stypendialne finansowane w całości przez darczyńców instytucjonalnych lub 

indywidualnych i finansować Stypendia ze środków pozyskanych od takich darczyńców. 

4. Dokładna liczba stypendiów w danym roku jest każdorazowo ustalana w oparciu o założenia budżetu Fundacji POLKI 

MOGĄ WSZYSTKO. 

 

§ 3  

1. Stypendium może zostać przyznane Wychowankom pieczy zastępczej, którzy: 

1) przesłali kompletny i zgodny z zasadami niniejszego regulaminu elektroniczny Wniosek wraz z załącznikami,  

2) wychowują się w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnym domu dziecka lub rodzinie zastępczej, 

3) osiągnęli  co najmniej dobre wyniki w nauce lub posiadają udokumentowane wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach, 

4) wyróżniają się wśród innych kandydatów do przyznania Stypendium, w danej edycji stypendialnej i otrzymali pozytywną 

ocenę Komisji Stypendialnej 

5) w danym roku szkolnym nie otrzymywali stypendiów lub otrzymywali stypendia z maksymalnie 2 innych instytucji lub 

organizacji. 

 

6) Kryteria przyznawania stypendium:  

 uzyskanie co najmniej dobrych wyników w nauce lub inne udokumentowane wybitne osiągnięcia, 

 zaangażowanie w wolontariat lub/i inne działania społeczne, 

 posiadanie rekomendacji napisanej przez dorosłą osobę znaczącą w życiu Wychowanka, 

 inne kryteria określone w Wytycznych. 

 

II. Wnioski o przyznanie Stypendium 

 

§ 4 

1. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru przyznawania Stypendiów jest publikowane corocznie na głównej stronie internetowej 

Fundacji POLKI MOGĄ WSZYSTKO www.fpmw.pl, najpóźniej do 30 sierpnia każdego roku, w którym prowadzony jest 

nabór. 

2. Wniosek o przyznanie Stypendium składa w imieniu Wychowanka rodzic, opiekun prawny, wychowawca lub dyrektor 

placówki opiekuńczo-wychowawczej, działający na podstawie przepisów USTAWY z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 poz. 135) (dalej: „Placówka”) lub rodzic zastępczy sprawujący 

bezpośrednią opiekę nad Wychowankiem na mocy postanowienia sądu. Wniosek podpisuje rodzic, opiekun prawny, 

wychowawca, dyrektor Placówki lub rodzic zastępczy. 

3. Pełnoletni wychowanek wniosek składa sam. 
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§ 5 

1. Wnioski o przyznanie Stypendium są przyjmowane przez Fundację POLKI MOGĄ WSZYSTKO do 15 września każdego 

roku kalendarzowego. 

2. Wnioski należy składać elektronicznie, poprzez formularz on-line na stronie www.fpmw.pl. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium złożone po terminach określonych w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

4. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania rozpatrującego na pisemną prośbę Wnioskodawcy, a także 

rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli w danym przypadku to nie on jest wnioskodawcą. 

5. Zebrane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego programu stypendialnego . 

III. Tryb przyznawania Stypendium 

 

§ 6 

1. Procedura oceny wniosków obejmuje dwa etapy: 

 ocenę formalną, dokonywaną przez pracownika Fundacji POLKI MOGĄ WSZYSTKO prowadzącego 

Program, 

 ocenę merytoryczną, której dokonuje Komisja Stypendialna. 

2. Wnioski niekompletne lub niezgodne z zasadami niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. 

3. Przy ocenie merytorycznej wniosków Komisja Stypendialna bierze pod uwagę spełnienie przez Wychowanka kryteriów 

określonych w § 3 oraz perspektywy jego dalszego rozwoju i celowość przyznania Stypendium oraz ewentualne inne 

kryteria określone w Wytycznych. 

4. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna (dalej: „Komisja Stypendialna”) po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w 

§ 4 i § 5. 

5. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą trzy osoby wskazane przez Fundację POLKI MOGĄ WSZYSTKO.  

6. Decyzje Komisji Stypendialnej są podejmowane na zasadzie konsensusu. 

7. Komisja Stypendialna, w przypadku trudności w ocenie nadesłanych wniosków w celu ich rzetelnej oceny może zasięgać 

opinii ekspertów.   

8. W ocenie wniosków stypendialnych członkowie Komisji zachowują obiektywizm i bezstronność, stosując te same kryteria 

wartościowania, unikając zwłaszcza konfliktu interesów. 

 

§ 7 

1. Decyzje w sprawie przyznania Stypendiów Wnioskodawcy otrzymują w formie emaila na adres podany we Wniosku. 

2. Na stronie internetowej Fundacji POLKI MOGĄ WSZYSTKO zamieszczana jest informacja o zakończeniu rozpatrywania 

wniosków i przyznaniu stypendiów.  . 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

IV. Wypłata stypendium 

§ 8 

1. Stypendia są wypłacane w ratach miesięcznych, przelewem na konto wskazane we wniosku z dopiskiem „Stypendium dla 

Wychowanka”, przy czym termin płatności pierwszej raty przypada w terminie najpóźniej 2 miesięcy od daty przyznania 

Stypendium. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

Fundacja POLKI MOGĄ WSZYTSKO zastrzega prawo do odmowy przyjmowania wniosków o przyznanie Stypendium. 

 

§ 10 

Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych zgłoszonych we wniosku  

o przyznanie Stypendium. 
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§ 11 

Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie przez Zarząd Fundacji POLKI MOGĄ WSZYSTKO, a 

wchodzą w życie, co najmniej na 16 dni przed upływem terminu składania wniosków tj. 15 września danego roku 

kalendarzowego.  

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy prawa oraz 

wewnętrzne postanowienia prawno-organizacyjne Fundacji POLKI MOGĄ WSZYSTKO.  

 

§ 13 

Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania i jego ogłoszenia na stronie internetowej www.fpmw.pl  


