
Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” 

Sienkiewicza 60 

90-058 Łódź 

 

 

REGULAMIN  
Funduszu Stypendialnego im. Ojca Józefa Kozłowskiego SJ 

 
§ 1.  

Regulamin określa warunki, zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów osobom 

uczącym się i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.  

§ 2.  
 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:  

 

a) są uczniami szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół pomaturalnych lub są 

studentami uczelni wyższych,  

 

b) wykazują się talentami, zainteresowaniami, które chcą rozwijać,  

 

c) wykazują się postępami w nauce,  

 

d) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej problemami 

materialnymi lub innymi okolicznościami życiowymi 

 

e) są podopiecznymi placówek opiekuńczo –wychowawczych, w szczególności placówek 

prowadzonych przez Stowarzyszenie „Mocni w Duchu”, 

 

f) posiadają rekomendacje opiekunów, nauczycieli lub wychowawców lub innych osób 

wiarygodnych,  

 

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu przygotowanego osobiście przez osobę starającą się o 

stypendium. 

 

3. Wniosek powinien zawierać m.in. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku 

osób niepełnoletnich) o dochodach, co stanowi jednocześnie ich zgodę na przyznanie 

stypendium.  

 

4. Wniosek należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” przy ul. Sienkiewicza 60 

w Łodzi. 

§ 3.  
 

1. O przyznaniu stypendium i jego wysokości decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Posiedzenia 

Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.  

 

2. Stypendium przyznawane jest jako:  

 

a) jako comiesięczna pomoc przez okres określony w decyzji Zarządu Stowarzyszenia,  

 

b) jako pomoc finansowa w opłaceniu semestru nauki szkolnej, pozaszkolnych kursów, 

szkoleń, warsztatów, itp.  

 



3. Każdemu stypendyście przydzielany jest Opiekun stypendysty. 

4. Opiekunem stypendysty może być: 

a) wychowawca lub kierownik  placówki, do której uczęszcza stypendysta, 

b) członek Zarządu Stowarzyszenia, 

c) inna osoba wskazana przez kierownictwo placówki, do której uczęszcza stypendysta i 

zaaprobowana przez Zarząd Stowarzyszenia 

 

 

§ 4.  
 

1. Zakłada się, że raz przyznane stypendium przysługiwać będzie uczniowi/studentowi przez cały 

semestr nauki. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej weryfikacji.  

 

2. Weryfikację przeprowadza Opiekun stypendysty dwukrotnie w trakcie semestru nauki. 

 

3. Nie wypełnianie należycie obowiązku szkolnego powoduje częściowe lub całkowite 

wygaśnięcie prawa do stypendium: 

 

a) każdorazowa nieobecność w szkole nie poświadczona zwolnieniem lekarskim powoduje 

potrącenie 10% miesięcznej stawki stypendium za każdy 1 dzień nieobecności. 

b) Zagrożenie oceną niedostateczną w połowie semestru powoduje potrącenie 1 

miesięcznego stypendium 

c) Ocena niedostateczna na koniec semestru skutkuje wykluczeniem o ubieganie się o 

stypendium na następny semestr nauki. 

 

§ 5.  
Stypendysta zobowiązany jest do informowania swojego Opiekuna na temat aktualnej sytuacji 

szkolnej oraz dostarczanie wymaganych prze Opiekuna dokumentów 

§ 6.  
 

1. W zależności od potrzeb i dyspozycji Opiekuna stypendium wypłacane jest w różnych formach 

m.in. poprzez pokrywanie kosztów opłaty za semestr nauki, transportu, pomocy naukowych, 

mieszkania, jak również przez wypłaty gotówkowe.  

 

2. Stypendium wypłacane jest raz w miesiącu, do 15 dnia roboczego za dany miesiąc lub 

jednorazowo za dany semestr.  

 

3. Wydatki ponoszone przez stypendystę podlegają rozliczeniu. 

 

4. Stypendysta obowiązany jest prowadzić pełna dokumentację ponoszonych wydatków (faktury, 

rachunki, paragony kasowe).  

 

§ 7.  
 

1. O ilości i wysokości przyznanych stypendiów decyduje Zarząd Stowarzyszenia, biorąc pod 

uwagę kondycję finansową Funduszu stypendialnego oraz zapisy § 2.  

 

2. Wysokość stypendium:  

 

a) jest określana indywidualnie,  

 

b) może być zmienna w czasie w zależności od aktualnej sytuacji ucznia/studenta.  

 

3. W trakcie trwania semestru, na który zostało przyznane stypendium jego wysokość nie może 

ulec zmianie z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 4. P.3 



 

§ 8.  
 

1. Decyzja o przyznaniu świadczenia jest natychmiastowo uchylana przez Zarząd Stowarzyszenia 

w porozumieniu z Opiekunem stypendysty w przypadku:  

 

a) podania przez ucznia nieprawdziwych lub niepełnych danych,  

 

b) rażącego naruszania regulaminu placówki, do której uczęszcza 

 

c) ukarania, zawieszenia w prawach ucznia/studenta lub relegowania ze szkoły/uczelni.  

 

§ 9.  

Wykonanie i nadzór nad realizacją powyższych zapisów powierza się Zarządowi Stowarzyszenia 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2010. 


