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REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

2020/2021  

STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY 

FUNDUSZU AGRAFKA I FUNDUSZU IM. PAWŁA 

KRYSZCZYSZYNA 
 
 

CEL PROGRAMU 

> Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy 

wsparciu Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i 
instytucji. W edycji 2020/21 Program Stypendialny AGRAFKA jest realizowany przy 
dodatkowym wsparciu Funduszu Wieczystego im. Pawła Kryszczyszyna, tworząc program 
stypendialny, zwany dalej Programem 
 
Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych 
ludzi do dalszego ich rozwoju poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z 
małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Dodatkowym celem 
jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku 
z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania. 
 

ODBIORCY PROGRAMU STYPENDIALNEGO  

> Zgodnie z wolą Fundatorów, w ramach Programu stypendia są przyznawane uczniom 

szkół podstawowych i liceów, wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk 
ścisłych, humanistycznych, pochodzącym z niezamożnej rodziny, przede wszystkim 
mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój. Ponieważ 
lokalne organizacje partnerskie znają środowiska kandydatów do stypendium, Program 
prowadzony jest we współpracy z nimi. W związku z tym, osoby nominowane do stypendium 
powinny pochodzić z obszarów objętych działaniem tych organizacji. 
 

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM 

> Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w 

okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od 
decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę. W przypadku wyboru stypendystów po 30 września 
2020, stypendia wypłacane będą z wyrównaniem od września. 
Stypendium może być przeznaczone między innymi na: 

• opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni, 
• opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych, 

• zakup podręczników i pomocy naukowych, 
• zakup sprzętu niezbędnego do nauki w domu, 
• innych niezbędnych wydatków, służących rozwojowi stypendysty. 
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SPOSÓB NOMINACJI 

> Nominacje kandydatów do stypendium Programu przesyłają organizacje, zwane dalej 

Nominatorami, które: 
• realizują programy stypendialne zgodnie z celami statutowymi, 
• posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji programów stypendialnych, 

• posiadają status Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL) lub są zrzeszone w Federacji 
Funduszy Lokalnych. 

W wyjątkowych sytuacjach nominacje mogą składać inne organizacje pozarządowe, o 
podobnym profilu jak wyżej wymienione, jednakże każdorazowo muszą posiadać zgodę 
Akademii. 
 
Lista ODL znajduje się na stronie: 
http://dzialajlokalnie.pl/osrodki-dzialaj-lokalnie/  
Lista Funduszy Lokalnych: http://www.ffl.org.pl/pl/czlonkowie 
 

Nominatorzy zbierają lokalnie informacje o potencjalnych stypendystach, przygotowują 
profile kandydatów korzystając z przygotowanych przez Akademię wniosków aplikacyjnych  
i przesyłają je do Akademii w określonym terminie. Każdy Nominator może przesłać 
maksymalnie 5 wniosków. 
 
Akademia zastrzega sobie prawo do odrzucenia nominacji niespełniających kryteriów 
formalnych, wnioski takie nie zostaną przedstawione do oceny Komisji Stypendialnej.  
 

WYMAGANE DOKUMENTY 

> W dokumentach składanych przez Nominatorów musi znaleźć się wypełniony formularz 

karty nominacyjnej (udostępniany przez Akademię) wraz z załącznikami zawierającymi: 
• Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego lub kopia 

fragmentu aktualnego, rocznego zeznania podatkowego (rodziców/opiekunów), 
informująca o wysokości osiągniętych dochodów.  

• Skany/ zdjęcia 5 najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., 
dokumentujące dokonania kandydata do stypendium AGRAFKI. 
 

Dokumenty zaświadczające o zerowym dochodzie przypadającym na jednego członka w 
gospodarstwie domowym, wymagają dodatkowego wyjaśnienia, z czego rodzina się 
utrzymuje.  
 
 

KRYTERIA WYBORU STYPENDYSTÓW 

> Wyboru stypendystów Programu dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna 

powoływana przez Zarząd Akademii. 
Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji są następujące: 

• udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych lub humanistycznych 
(średnia ocen), 

• sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie 
– w jednym gospodarstwie domowym), 

mailto:arfp@filantropia.org.pl
http://www.filantropia.org.pl/
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• pomysł na rozwój osobisty. 
 
Preferowane jest zamieszkanie kandydatów do stypendium na wsi lub w małej miejscowości. 
Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 
Stypendia w Programie stypendialnym nie są przyznawane za osiągnięcia 
muzyczne, artystyczne lub sportowe. 
 

TERMINY 

> Nominacje kandydatów do stypendium przesyłają w/w Nominatorzy), do 15 lipca 

2020 r. Nominacje prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres 
e.dmochowska@filantropia.org.pl. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną nie będą 
przyjmowane! 
 
Wnioski powinny być wypełnione komputerowo i przesłane w formie elektronicznej wraz 
załącznikami (najlepiej jako jeden plik pdf), przy czym: 
- oświadczenie o dochodzie w punkcie 9 wniosku powinno zawierać oryginalny podpis. 
Dopuszczalny jest skan oświadczenia napisanego ręcznie. 
- wniosek powinien zawierać podpis i pieczątkę Nominatora na ostatniej stronie, 
- opinia nauczyciela, jeśli nie jest możliwe jej przesłanie z odręcznym podpisem, może zostać 
przesłana do Nominatora mailowo i w tej postaci załączona do wniosku. 
 Nominatorzy muszą zeskanować wnioski wraz z załącznikami w formacie jpg lub pdf. Jeden 
wniosek, wraz z załącznikami powinien stanowić jeden plik, nieprzekraczający 5 MB.   
 
Decyzja Komisji podawana jest do wiadomości Nominatora drogą mailową w ciągu trzech 
tygodni od posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym wyłoniono stypendystów. 
 

OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM 

> Stypendium może być przyznawane na okres jednego roku. Stypendysta Programu może 

otrzymywać stypendium przez maksymalnie cztery lata, jednak corocznie jego kandydatura 
musi być ponownie przedkładana przez Nominatora pod obrady Komisji Stypendialnej. 
 

ZAWIESZENIE STYPENDIUM 

> W przypadku zaprzestania nauki przez stypendystę, stypendium zostaje wstrzymane od 

następnego miesiąca po miesiącu, w którym stypendysta przestał być uczniem. W przypadku 
niewłaściwego wykorzystania przyznanego stypendium, Akademia w porozumieniu z Komisją 
Stypendialną Programu może wstrzymać wypłacanie stypendiów. Istnieje także możliwość 
przyznania stypendium innej osobie spełniającej wszystkie kryteria określone w regulaminie 
przyznawania stypendiów. 
 

WYPŁATY STYPENDIUM 

> Akademia na podstawie umowy darowizny zawartej z organizacją nominującą, wypłaci 

Nominatorowi darowiznę w jednej transzy, na wskazane konto bankowe.  
 

mailto:arfp@filantropia.org.pl
http://www.filantropia.org.pl/
mailto:e.dmochowska@filantropia.org.pl


 

Fundusz im.  
Pawła Kryszczyszyna 

 

ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa ▪ tel. (22) 622 01 22, 622 02 09, fax. ( 22) 622 02 11 ▪ e-mail: arfp@filantropia.org.pl ▪ www.filantropia.org.pl 
 

4 
 

Nominatorzy realizujący Program Stypendialny będą wypłacali stypendium miesięcznie, do 10 
dnia każdego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach, np. jeśli stypendium ma być 
przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do nauki, stypendium może być wypłacone 
jednorazowo. 
 

ROZLICZENIE I MONITORING PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

>  Nominatorzy realizujący Program Stypendialny będą składali raport roczny do Akademii 

z realizacji Programu. Raport ten będzie dotyczył wykorzystania stypendiów i szczególnych 
osiągnięć stypendystów w okresie otrzymywania stypendium. 
 
Nominator będzie zobowiązany przestawić na każdą prośbę Akademii raport dotyczący 
sposobu wykorzystania stypendium i osiągnięcia stypendystów w okresie otrzymywania 
stypendium. 
 
Akademia będzie odpowiedzialna za zarządzanie Programem oraz przekazywaniem informacji 
o Programie i osiągnięciach stypendystów do Darczyńców.  
 
Zarówno Nominatorzy jak i Akademia, Program Stypendialny będą prowadziły społecznie. 
Terminy składania raportów określone będą w umowach darowizny zawartych pomiędzy 
Akademią a Nominatorami. 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych gromadzonych w trakcie Konkursu jest Akademia 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Z klauzulą 
informacyjną Administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu 
można zapoznać się na stronie https://www.filantropia.org.pl/rodo . 
 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

> Stypendia finansowane są przez Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich, Fundusz 

Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna, darczyńców indywidualnych, instytucje oraz z przychodów 
pochodzących z zarządzania kapitałem żelaznym Funduszu Celowego AGRAFKA.  
 

 

Kontakt: 
Emilia Dmochowska, Kaja Petryka-Siemiończyk 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
e.dmochowska@filantropia.org.pl 
k.petryka@filantropia.org.pl  
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna 
nr rachunku bankowego: 89 1560 0013 2000 1706 4021 0901  
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