Fundacja Edukacyjna
Przedsiębiorczości

Załącznik nr 2
do umowy z dnia ……………..

Regulamin
przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów
w roku akademickim 2009/2010
(Segment II)
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów
pomostowych przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez
Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z Polsko-Amerykańską
Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją
Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych
rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFwP) i Fundację
im. Stefana Batorego (FB) oraz
pozarządowych organizacji lokalnych i grup
nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.
I.

Postanowienia ogólne

§1
Stypendium pomostowe, zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest tylko na okres
pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub
dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
§2
1. Organizacja Lokalna dokona wstępnej kwalifikacji kandydatów do stypendiów i prześle
ich listę do Fundacji.
2. Stypendia przyznaje 8-osobowa Komisja Stypendialna, w której skład wchodzą: po dwóch
przedstawicieli wskazanych przez Prezesów: PAFW i NBP oraz po 1 przedstawicielu
FWW, ARFwP, FB i FEP.
3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd FEP.
4. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza Zarząd FEP.
II.

Kryteria przyznawania stypendium

§3
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę
ponadgimnazjalną w 2009 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a.
b.
c.

uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych objętych programem stypendialnym
Organizacji Lokalnej,
mieszkają na wsi lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców),
pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie
rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyŜszym niŜ

893 zł1 netto lub 1021 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności,
d.

2.
3.

III.

osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niŜszą niŜ 90. Osoba
ubiegająca się o stypendium, korzystając z algorytmu zamieszczonego w załączniku
nr 1 do Regulaminu, oblicza samodzielnie liczbę punktów i wpisuje ją do wniosku.

Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści
Organizacji Lokalnej.
W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa
niŜ liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium
mają osoby, które uzyskały najwyŜszą liczbę punktów na egzaminie maturalnym.
W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniŜszych
dochodach w rodzinie.
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§4
1. Organizacje Lokalne poinformują uczniów w szkołach objętych Programem o moŜliwości
ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.
2. Uczniowie spełniający wymagane regulaminem warunki zgłaszają kierownictwu szkoły
lub bezpośrednio do Organizacji Lokalnej swoje kandydatury do ubiegania się
o stypendium.
3. Po przyjęciu na studia, student składa w Organizacji Lokalnej wniosek o stypendium,
oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz z załącznikami, kopię zawiadomienia
o przyjęciu na studia oraz kopię świadectwa maturalnego. Termin składania wniosków
upływa 14 sierpnia 2009 (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).
4. Organizacje Lokalne w terminie do 25 sierpnia 2009 sprawdzą prawidłowość złoŜonych
dokumentów i prześlą je do FEP.
5. Komisja Stypendialna w FEP rozpatruje wnioski stypendialne odrębnie dla kaŜdej
Organizacji Lokalnej.
6. FEP w terminie do 30 września 2009 ogłosi listę stypendystów.
7. Warunkiem otrzymania stypendium jest:
a. w I semestrze – spełnienie kryteriów określonych w §3 oraz przedłoŜenie FEP do
20 października 2009 roku zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów, o których
mowa w §1,
b. w II semestrze – przedłoŜenie FEP do 10 marca 2010 roku kopii karty egzaminacyjnej
zawierającej adnotację o zaliczeniu I semestru, poświadczonej w dziekanacie za
zgodność z oryginałem.
IV.

Wypłata stypendium

§5
1. Fundacja i Organizacja Lokalna zawiadomią pisemnie stypendystów o przyznaniu
i sposobie wypłaty stypendium.

1

70% płacy minimalnej tj. 1276 zł obowiązującej od 1 stycznia 2009r. (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów
z 24.07.2008 r. M.P. Nr 55 poz. 499)

2. Roczne stypendium wynosi 5000 zł.
3. Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca,
w wysokości 500 zł kaŜda, na indywidualne konta stypendystów.
V.

1.

Postanowienia końcowe
§6
Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić FEP, w terminie 7 dni o:
a. otrzymaniu urlopu dziekańskiego,
b. przerwaniu studiów,
c. zmianie uczelni i/lub kierunku studiów w trakcie roku akademickiego.

2.

Zdarzenia wymienione w ust. 1 pkt a i b wykluczają stypendystę z dalszego udziału
w Programie. Zdarzenie wymienione w ust. 1 pkt. c takŜe wyklucza stypendystę
z udziału w Programie, jeśli zmianie uczelni i/lub kierunku studiów towarzyszy
zmiana charakteru studiów na wieczorowe, zaoczne lub licencjackie (w uczelni nie
mającej uprawnień magisterskich).

3.

W przypadku wypłacenia rat stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń
wymienionych w ust. 1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat
stypendium na konto wskazane przez Fundację.

4.

Decyzję o zaprzestaniu domagania się zwrotu otrzymanych rat stypendium, o których
mowa w ust. 3, podejmuje na wniosek FEP po zasięgnięciu opinii Organizacji
Lokalnej, Komisja określona w §2 ust. 2.
ZARZĄD FUNDACJI

