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Regulamin Komisji Stypendialnej 
(wykluczający konflikt interesów i zawierający opis sposobu podejmowania decyzji) 
w związku z przyznawaniem i przekazywaniem stypendiów studentom z Powiatu 

Dębickiego w ramach projektu „Moje stypendium 2008” współorganizowanych przez 
partnerski program Fundacji Agory, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i 

Microsoft Sp. z o.o. wraz ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu,  
Fundacją „Twoja Szansa”, działającej przy Fabryce Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. 

oraz Stowarzyszeniem „Uwierz w siebie” 
 
I. Postanowienia wstępne 

§ 1 
Niniejszy Regulamin określa warunki oraz tryb powoływania i funkcjonowania Komisji 
Stypendialnej w związku z przyznawaniem i przydzielaniem stypendiów w ramach 
projektu „Moje stypendium 2008”, zwanym w dalszej części Regulaminu Projektem, 
w roku akademickim 2008/2009, przyznawanych dla studentów z terenu Powiatu 
Dębickiego na podjęcie lub kontynuowanie nauki w państwowych i niepaństwowych 
szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym 
lub eksternistycznym 
 

§ 2 
Grantodawcą Projektu jest Fundacja Agory, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i 
Microsoft Sp. z o.o. zwana w dalszej części Regulaminu Grantodawcą 
 

§ 3 
Organizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja „Twoja 
Szansa” oraz Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, zwanym w dalszej części 
Regulaminu Organizatorem 
 

§ 4 
Partnerami Projektu, zwanych w dalszej części Partnerami, są wszelkie instytucje, 
organizacje, towarzystwa i stowarzyszenia, które deklarują zarówno opiekę 
finansową jak i merytoryczną podczas realizacji Projektu 

 
II. Powołanie Komisji Stypendialnej 
 

§ 5 
Komisja Stypendialna zostaje powołana przez Organizatora Projektu na podstawie 
niniejszego Regulaminu  
 

§ 6 
Przewodniczącym Komisji i jego Zastępcą  może być przedstawiciel Organizatorów 
Projektu 

 
§ 7 

Członkowie Komisji Stypendialnej wybierani są spośród Partnerów Projektu ze 
szczególnym uwzględnieniem znanych autorytetów z terenu Powiatu Dębickiego, 
osób aktywnych społecznie, z instytucji kulturalnych, reprezentujących jednostkę 
samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową 
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§ 8 
Członkiem Komisji Stypendialnej może być również osoba, bądź przedstawiciel 
Grantodawcy 
 
 
III. Obowiązki i prawa Komisji Stypendialnej 
 

§ 9 
Komisja powołana jest na okres funkcjonowania Projektu 
 

§ 10 
Członkowie Komisji pełnią swoje obowiązki społecznie 
 

§ 11 
Komisja podczas trwania Projektu podejmuje decyzję w kwestiach: 

1. przyznawania stypendiów 
2. wstrzymania stypendiów 
3. zwrotu stypendiów 

 
§ 12 

Komisja ma prawo do przekazania nadesłanych wniosków stypendialnych do opinii 
niezależnym autorytetom lokalnym wskazanym przez Organizatorów Projektu 
 
 
IV. Praca Komisji Stypendialnej 
 

§ 13 
Komisja podejmuje uchwały większością głosów 
 

§ 14 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji 
 

§ 15 
Dla ważności uchwał konieczna jest obecność 2/3 członków Komisji Stypendialnej 
 

§ 16 
Przy udzielaniu stypendiów Komisja posługuje się Regulaminem udzielania 
stypendiów 
 

§ 17 
Wyniki z posiedzenia Komisji Stypendialnej w postaci protokołu podpisanego przez 
Przewodniczącego Komisji, przekazywane są do wiadomości zainteresowanego 
najpóźniej do 7 dni roboczych od posiedzenia komisji oraz do wiadomości publicznej 
przy wykorzystaniu możliwych środków medialnych (strona internetowa, lokalne 
media itp.) 
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V. Postanowienia wykluczające konflikt interesów pracy Komisji Stypendialnej 
 

§ 18 
Członek Komisji nie może głosować podczas oceny merytorycznej wnioskującego z 
którym ma formalne powiązania (powiązania rodzinne, biznesowe, zawodowe itp.) 
 

§ 19 
Wnioskującym o przyznanie stypendium w Projekcie nie mogą być członkowie 
rodziny zarówno Organizatorów jak i Partnerów Projektu będących Członkiem 
Komisji Stypendialnej 
 
VI. Ustalenia końcowe 
 

§ 20 
Komisja Stypendialna w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
ostateczną decyzję podejmuje po uprzednim skonsultowaniu się z Grantodawcą 
projektu 
 

§ 21 
Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu 
 


