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Regulamin oceny Wniosku 
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 oceniania przez Komisję Stypendialną 
Wniosków  złożonych w związku z przyznawaniem i przydzielaniem stypendiów w 
ramach projektu „Moje stypendium 2008”, zwanym w dalszej części Regulaminu 
Projektem, 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” 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. Ocena wniosków 
 

§ 5 
Wyłączność do oceny Wniosków ma Komisja Stypendialna która powołana jest przez 
Organizatora Projektu na podstawie Regulaminu Komisji Stypendialnej stanowiącego 
integralną część niniejszego regulaminu 
 

§ 6 
Wniosek przechodzi dwie oceny: ocenę formalną i późniejszą ocenę merytoryczną 
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§ 7 
Wniosek otrzyma pozytywną ocenę formalną wówczas gdy:  

1) został złożony na specjalnym formularzu  
2) posiada komplet wymaganych załączników 
3) został złożony przez osobę spełniającą kryteria zawarte w § 8 Regulamin 

przyznawania i przekazywania stypendiów studentom z Powiatu Dębickiego w 
ramach projektu „Moje stypendium 2008” stanowiącego integralną część 
niniejszego regulaminu 

 
§ 8 

Wniosek podlegający ocenie merytorycznej może być poddany tylko i wyłącznie 
wtedy, gdy otrzyma pozytywną ocenę formalną określoną w § 7 niniejszego 
regulaminu 
 
 
III. Kryteria podczas oceny merytorycznej wniosku 
 

§ 9 
Komisja Stypendialna dokonując oceny merytorycznej wniosku zobowiązana jest do 
przestrzegania reguł określonych w § 10, § 11, § 12 
 

§ 10 
Stypendium naukowe przydzielane jest osobie, która zdobędzie największą liczbę 
punktów w skali od 1 do 10 w kolejnych rubrykach wniosku składanego na poczet 
uczestnictwa w projekcie: 

1. Niepełnosprawność wnioskującego 
a. niepełnosprawność - 2 pkt. 

2. Stopień niepełnosprawności wnioskującego 
a. znaczny stopień niepełnosprawności - 5 pkt. 
b. umiarkowany stopień niepełnosprawności - 3 pkt. 
c. Lekki stopień niepełnosprawności - 1 pkt. 

3. Średnia ocen w minionym semestrze zimowym 
a. poniżej 4,5 - 0 pkt. 
b. średnia 4,5 - 2 pkt. 
c. średnia 4,6 - 4 pkt. 
d. średnia 4,7 - 6 pkt. 
e. średnia 4,8 - 8 pkt. 
f. średnia 5,0 - 10 pkt. 

4. Średnia ocen w minionym semestrze letnim 
a. poniżej 4,5 - 0 pkt. 
b. średnia 4,5 - 2 pkt. 
c. średnia 4,6 - 4 pkt. 
d. średnia 4,7 - 6 pkt. 
e. średnia 4,8 - 8 pkt. 
f. średnia 5,0 - 10 pkt. 

5. Szczególne osiągnięcia 
a. suma wszystkich punktów przyznanych przez Członków Komisji 

Stypendialnej w skali od 1 do 10 wg własnego uznania, dzielona przez 
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liczbę Członków biorących udział w ocenie merytorycznej danego 
wnioskującego 

6. Średni dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym 
a. powyżej 350 zł - 0 pkt. 
b. od 350 do 330 zł - 2 pkt. 
c. od 330 do 310 zł - 4 pkt. 
d. od 310 do 290 zł - 6 pkt. 
e. od 290 do 270 zł - 8 pkt. 
f. od 270 do 250 zł i poniżej - 10 pkt. 

 
§ 11 

Stypendium socjalne przydzielane jest osobie, która zdobędzie największą liczbę 
punktów w skali od 1 do 10 w kolejnych rubrykach wniosku składanego na poczet 
uczestnictwa w projekcie: 

1. Niepełnosprawność wnioskującego 
a. niepełnosprawność - 2 pkt. 

2. Stopień niepełnosprawności wnioskującego 
a. znaczny stopień niepełnosprawności - 5 pkt. 
b. umiarkowany stopień niepełnosprawności - 3 pkt. 
c. Lekki stopień niepełnosprawności - 1 pkt. 

3. Średni dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym 
a. powyżej 350 zł - 0 pkt. 
b. od 350 do 330 zł - 2 pkt. 
c. od 330 do 310 zł - 4 pkt. 
d. od 310 do 290 zł - 6 pkt. 
e. od 290 do 270 zł - 8 pkt. 
f. od 270 do 250 zł i poniżej - 10 pkt. 

4. Średnia ocen w minionym semestrze zimowym 
a. poniżej 4,5 - 0 pkt. 
b. średnia 4,5 - 2 pkt. 
c. średnia 4,6 - 4 pkt. 
d. średnia 4,7 - 6 pkt. 
e. średnia 4,8 - 8 pkt. 
f. średnia 5,0 - 10 pkt. 

5. Średnia ocen w minionym semestrze letnim 
a. poniżej 4,5 - 0 pkt. 
b. średnia 4,5 - 2 pkt. 
c. średnia 4,6 - 4 pkt. 
d. średnia 4,7 - 6 pkt. 
e. średnia 4,8 - 8 pkt. 
f. średnia 5,0 - 10 pkt. 

6. Szczególne osiągnięcia 
a. suma wszystkich punktów przyznanych przez Członków Komisji 

Stypendialnej w skali od 1 do 10 wg własnego uznania, dzielona przez 
liczbę Członków biorących udział w ocenie merytorycznej danego 
wnioskującego 

 
§ 12 
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Stypendium sportowe przydzielane jest osobie, która zdobędzie największą liczbę 
punktów w skali od 1 do 10 w kolejnych rubrykach wniosku składanego na poczet 
uczestnictwa w projekcie: 

1. Niepełnosprawność wnioskującego 
a. niepełnosprawność - 2 pkt. 

2. Stopień niepełnosprawności wnioskującego 
a. znaczny stopień niepełnosprawności - 5 pkt. 
b. umiarkowany stopień niepełnosprawności - 3 pkt. 
c. Lekki stopień niepełnosprawności - 1 pkt. 

3. Szczególne osiągnięcia 
a. suma wszystkich punktów przyznanych przez Członków Komisji 

Stypendialnej w skali od 1 do 10 wg własnego uznania, dzielona przez 
liczbę Członków biorących udział w ocenie merytorycznej danego 
wnioskującego 

4. Średnia ocen w minionym semestrze zimowym 
a. poniżej 4,5 - 0 pkt. 
b. średnia 4,5 - 2 pkt. 
c. średnia 4,6 - 4 pkt. 
d. średnia 4,7 - 6 pkt. 
e. średnia 4,8 - 8 pkt. 
f. średnia 5,0 - 10 pkt. 

5. Średnia ocen w minionym semestrze letnim 
a. poniżej 4,5 - 0 pkt. 
b. średnia 4,5 - 2 pkt. 
c. średnia 4,6 - 4 pkt. 
d. średnia 4,7 - 6 pkt. 
e. średnia 4,8 - 8 pkt. 
f. średnia 5,0 - 10 pkt. 

6. Średni dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym 
a. powyżej 350 zł - 0 pkt. 
b. od 350 do 330 zł - 2 pkt. 
c. od 330 do 310 zł - 4 pkt. 
d. od 310 do 290 zł - 6 pkt. 
e. od 290 do 270 zł - 8 pkt. 
f. od 270 do 250 zł i poniżej - 10 pkt. 

 
IV. Spory podczas oceny merytorycznej wniosku 
 

§ 13 
W przypadku równej liczby punktów wnioskujących z danej kategorii stypendium, 
decyduje głos Przewodniczącego Komisji 
 

§ 14 
W przypadku zbieżności zdań wynikających z przyznawania skali punktowej za 
szczególne osiągnięcia wnioskującego, daną skalę może określić Przewodniczący 
Komisji na podstawie wniosków Członków Komisji 
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V. Głosowanie podczas oceny merytorycznej wniosku 
 

§ 15 
O przyznaniu stypendium na podstawie rankingu najlepszego stypendysty wg 
punktów określonych w § 10, § 11, § 12, Komisja Stypendialna podejmuje uchwałę 
większością głosów 
 

§ 16 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji 
 

§ 17 
Dla ważności uchwał konieczna jest obecność 2/3 członków Komisji Stypendialnej 
 

§ 18 
Przy udzielaniu stypendiów Komisja posługuje się Regulaminem udzielania 
stypendiów 
 
 
VI. Ustalenia końcowe 
 

§ 19 
Komisja Stypendialna w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
ostateczną decyzję podejmuje po uprzednim skonsultowaniu się z Grantodawcą 
projektu 
 

§ 20 
Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu 
 


