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Regulamin lokalnego programu stypendialnego w powiecie dębickim: 
„Agrafka Agory” - partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce  

i Fundacji Agory wraz ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu,  
przedsiębiorcami oraz darczyńcami indywidualnymi 

 
 

 
  

 
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 lokalnego programu stypendialnego w powiecie dębickim „Agrafka Agory”. 
Stypendium przyznawane jest w roku akademickim 2015/2016, dla studentów  
zamieszkujących w myśl Kodeksu Cywilnego powiat dębicki, na kontynuowanie nauki 
w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie 
dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym. 
 

§ 2 
Grantodawcami lokalnego programu stypendialnego są: Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce, Fundacja Agory, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, 
przedsiębiorcy oraz indywidualni darczyńcy, zwani w dalszej części Regulaminu 
Grantodawcami. 
 

§ 3 
Organizatorem lokalnego programu stypendialnego „Agrafka Agory” jest 
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, zwany w dalszej części Regulaminu 
Organizatorem. 
 

§ 4 
Partnerami, zwanych w dalszej części Partnerami, są wszelkie instytucje, 
organizacje, towarzystwa i stowarzyszenia, które deklarują zarówno opiekę 
finansową jak i merytoryczną podczas realizacji lokalnego konkursu grantowego 
„Agrafka Agory” 
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II. Rodzaje i czas przyznawania stypendiów 
 

§ 5 
W ramach lokalnego konkursu stypendialnego „Agrafka Agory”, określa się 
przyznanie stypendiów w następujących założeniach: 
 

1. Założenia obligatoryjne: 

 3 stypendia naukowo-socjalne finansowane przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce, Fundację Agory oraz Stowarzyszenie Dębicki Klub 
Biznesu, przedsiębiorców i darczyńców indywidualnych - w kwocie 380 zł 
miesięcznie przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od października 2015 r. 
do czerwca 2016 r. 

2. Założenia fakultatywne: 

 2 stypendia naukowo-socjalne dla studentów studiów technicznych, 
finansowane przez przedsiębiorców i darczyńców indywidualnych -  
w kwocie 380 zł miesięcznie przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 
października 2015 r. do czerwca 2016 r. 

 stypendia pomocowe w kwocie do 1.000 zł, określonej przez 
wnioskującego, finansowane przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, 
przedsiębiorców i darczyńców indywidualnych - przyznawane jednorazowo 
lub miesięcznie 

 
§ 6 

Stypendia adresowane są do osób kontynuujących naukę w roku akademickim 
2015/2016 - studenci od II do V roku studiów i muszą zostać przeznaczone na cele 
edukacyjno-oświatowe, związane ze zdobywaniem wiedzy przez stypendystę, np. na: 
opłatę mieszkania, dojazdów, wyżywienia, zakup książek, opłacenie dodatkowych 
kursów/szkoleń, etc. 
 

§ 7 
Podczas wypełniania wniosku, należy wskazać, o jaki rodzaj stypendium się 
wnioskuje z założeniem, że można wnioskować zarówno o stypendium naukowo-
socjalne i stypendium pomocowe lub stypendium naukowo-socjalne dla studentów 
studiów technicznych i stypendium pomocowe. Na tej podstawie, w przypadku 
wyczerpania się puli środków na stypendia naukowo-socjalne, komisja będzie mogła 
wybrać wnioski dla stypendiów pomocowych - zatem, można jednocześnie 
zaznaczyć stypendium naukowo-socjalne jak i stypendium pomocowe. 
 

III. Warunki ubiegania się o przyznanie stypendium 
 

§ 8 
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy: 

1) studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych 
w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach Unii Europejskiej 

2) posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu dębickiego 
3) w momencie składania wniosku nie przekraczają 26 lat 
4) spełnili wszystkie wymagania formalne określone w regulaminie 
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IV. Zasady przyznawania stypendium 
 

§ 9 
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie stypendium (zwane  
w dalszej części Wnioskami) jest zamieszczane na stronie internetowej Organizatora 
oraz za pomocą wszystkich możliwych kanałów medialnych takich jak lokalna  
i regionalna prasa, radio, TV itp. 
 

§ 10 
Rozpatrzeniu podlegają Wnioski, które zostały złożone w wersji papierowej  
i elektronicznej przed upływem terminu składania wniosków o przyznanie stypendium 
na specjalnie przygotowanym formularzu dostępnym na stronie internetowej 
Organizatora. Wypełnione wnioski należy złożyć do 30 września 2015 roku  
w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu pod 
adresem: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 
Dębica, II piętro - jedną kopię, podpisaną własnoręcznie - decyduje data 
stempla pocztowego - oraz podesłać wersję elektroniczną wniosku na adres: 
poczta@dkb.info.pl do godziny 14:00 - decyduje data wpływu (wersję 
elektroniczną również należy podesłać do dnia 30 września 2015 roku - UWAGA  
należy wysłać formularz z rozszerzeniem DOC, a nie skan podpisanego 
formularza). 
 

§ 11 
Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję 
Stypendialną. 
 

§ 12 
Wniosek otrzyma pozytywną ocenę formalną wówczas gdy:  

1) został złożony na specjalnym formularzu, 
2) został złożony przez osobę spełniającą kryteria zawarte w § 8 

 
§ 13 

Wniosek podlegający ocenie merytorycznej może być jej poddany tylko i wyłącznie 
wtedy, gdy otrzyma pozytywną ocenę formalną określoną w § 12 niniejszego 
Regulaminu. 
 

V. Komisja Stypendialna 
 

§ 14 
Komisja Stypendialna powoływana jest przez Organizatora i składa się  
z Przewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji oraz Członków Komisji. 
 

§ 15 
Przewodniczącym Komisji może być przedstawiciel Organizatora. 

 
§ 16 

Członkowie Komisji Stypendialnej wybierani są spośród darczyńców oraz znanych 
autorytetów z terenu powiatu dębickiego, osób aktywnych społecznie, 



Regulamin lokalnego programu stypendialnego w powiecie dębickim „Agrafka Agory” - rok akademicki 2015/2016 
 

 

 

 
 
 

„Agrafka Agory” - partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. 
Realizatorzy/darczyńcy w powiecie dębickim: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, przedsiębiorcy i darczyńcy indywidualni 

strona: 4  

reprezentujących instytucje edukacyjne, kulturalne, jednostkę samorządu 
terytorialnego lub organizację pozarządową. 

 
§ 17 

Członkiem Komisji Stypendialnej może być również przedstawiciel Grantodawcy 
 

§ 18 
Wyłączność do oceny Wniosków ma Komisja Stypendialna. 
  

§ 19 
Komisja Stypendialna po dokonaniu oceny złożonych wniosków podczas 
posiedzenia Komisji Stypendialnej powoływanej przez Przewodniczącego, w oparciu 
o kryteria wymienione w niniejszym Regulaminie sporządza listę osób, którym 
przyznano stypendia i informuje je najpóźniej do 14 dni roboczych po odbyciu się 
spotkania Komisji Stypendialnej. Lista osób, które otrzymały stypendium, zostanie 
również opublikowana na stronie internetowej Organizatora, a co za tym idzie, 
nazwiska osób, które otrzymały stypendium zostaną podane do publicznej 
wiadomości. 

 
§ 20 

Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
 

VI. Obowiązki i prawa Komisji Stypendialnej 
 

§ 21 
Komisja powołana jest na okres funkcjonowania loklanego programu stypendialnego 
„Agrafka Agory” w powiecie dębickim. 
 

§ 22 
Członkowie Komisji pełnią swoje obowiązki społecznie (bez żadnego 
wynagrodzenia). 
 

§ 23 
Komisja podczas trwania lokalnego programu stypendialnego, podejmuje decyzję  
w kwestiach: 

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

 
§ 24 

Komisja ma prawo do przekazania nadesłanych wniosków stypendialnych do opinii 
niezależnym autorytetom lokalnym wskazanym przez Organizatorów w celu 
zasięgnięcia odpowiedniej opinii. 
 

VII. Praca Komisji Stypendialnej 
 

§ 25 
Komisja podejmuje uchwały większością głosów. 
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§ 26 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
 

§ 27 
Dla ważności uchwał konieczna jest obecność 2/3 członków Komisji Stypendialnej. 
 

§ 28 
Przy udzielaniu stypendiów Komisja posługuje się zapisami widniejącymi  
w niniejszym Regulaminie. 

 
§ 29 

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

§ 30 
Wyniki z posiedzenia Komisji Stypendialnej w postaci protokołu podpisanego przez 
Przewodniczącego Komisji, przekazywane są do wiadomości zainteresowanego na 
jego prośbę, najpóźniej do 14 dni roboczych od posiedzenia komisji oraz do 
wiadomości publicznej przy wykorzystaniu możliwych środków medialnych (strona 
internetowa, lokalne media itp.) 
 

VIII. Postanowienia wykluczające konflikt  
interesów pracy Komisji Stypendialnej 

 
§ 31 

Członek Komisji nie może głosować podczas oceny merytorycznej wnioskującego  
z którym ma formalne powiązania (powiązania rodzinne, biznesowe, zawodowe itp.). 
Wszyscy Członkowie Komisji Stypendialnej, zobowiązani będą do podpisania 
stosownego oświadczenia w stosunku do każdego wniosku złożonego przez danego 
stypendystę - w tym przypadku, dopuszcza się podpisanie tzw. listy zbiorczej. 
 

§ 32 
Wnioskującym o przyznanie stypendium w Projekcie nie mogą być członkowie 
rodziny pokrewieństwa pierwszego i drugiego, zarówno Organizatorów jak  
i Członków Komisji Stypendialnej. 
 

IX. Kryteria podczas oceny merytorycznej wniosku 
 

§ 33 
Komisja Stypendialna dokonując oceny merytorycznej wniosku zobowiązana jest do 
przestrzegania reguł określonych w § 34  
 

§ 34 
Stypendium przydzielane jest osobie, która zdobędzie największą liczbę punktów  
w kolejnych rubrykach wniosku: 

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

3. 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. 

4. Średni dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym 
a. powyżej 1.000,00 zł - 0 pkt. 
b. od 999,99 do 950,00 zł - 1 pkt. 
c. od 949,99 do 900,00 zł - 2 pkt. 
d. od 899,99 do 850,00 zł - 3 pkt. 
e. od 849,99 do 800,00 zł - 4 pkt. 
f. od 799,99 do 700,00 zł - 5 pkt. 
g. od 699,99 do 600,00 zł - 6 pkt. 
h. od 599,99 do 500,00 zł - 7 pkt. 
i. od 499,99 do 400,00 zł - 8 pkt. 
j. od 399,99 do 300,00 zł - 9 pkt. 
k. poniżej 300,00 - 10 pkt. 

5. Sprawowanie opieki rodzicielskiej lub prawnej: 
a. matka i ojciec - 0 pkt. 
b. tylko matka lub tylko ojciec (w przypadku rozwodu bądź seperacji 

rodziców) - 1 pkt. 
c. tylko matka lub tylko ojciec (w przypadku śmierci któregoś z rodziców) - 

2 pkt. 
d. opiekunowie prawni (w przypadku odebrania praw rodzicielskich 

rodzicom) - 3 pkt. 
e. opiekunowie prawni (w przypadku śmierci obydwu rodziców) - 4 pkt 
f. brak opieki rodzicielskiej lub prawnej (np. sieroctwo, usamodzielnienie  

i inne) - 5 pkt. 
6. Dodatkowe informacje od 1 do 20 punktów za poszczególne obszary, jako 

średnia arytmetyczna, wszystkich członków komisji.: 
a. szczególne osiągnięcia w edukacji w okresie ostatnich 5 lat (udział  

w olimpiadach, konkursach, plebiscytach, ukończone kursy, 
dotychczasowe stypendia, nagrody, wyróżnienia etc.) 

b. aktywność społeczna w okresie ostatnich 5 lat (wolontariat, działanie na 
rzecz środowiska, etc.) 

 
§ 35 

Na podstawie powyższych danych zostanie stworzona lista rankingowa, na której 
zostaną umieszczone osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie  
i przydzielone zostaną stypendia obligatoryjne do momentu wyczerpania się puli 
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środków przeznaczonych na dane stypendium oraz stypendia fakultatywne, zgodnie 
z decyzją komisji, która ma również prawo do zwiększenia ilości stypendiów 
obligatoryjnych i/lub fakultatywnych. 

 
X. Spory podczas oceny merytorycznej wniosku 

 
§ 36 

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

§ 37 
W przypadku zbieżności zdań wynikających z przyznawania skali punktowej za 
szczególne osiągnięcia oraz zaangażowanie społeczne wnioskującego, daną skalę 
może określić Przewodniczący Komisji na podstawie wniosków Członków Komisji. 
 

XI. Głosowanie podczas oceny merytorycznej wniosku 
 

§ 38 
O przyznaniu stypendium na podstawie rankingu najlepszego stypendysty, Komisja 
Stypendialna podejmuje uchwałę większością głosów. 
 

§ 39 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
 

§ 40 
Dla ważności uchwał konieczna jest obecność 2/3 członków Komisji Stypendialnej. 
 

XII. Zawieranie umów ze stypendystami 
 

§ 41 
Organizator zawiera umowę stypendialną (zwaną w dalszej części Regulaminu 
Umową) ze stypendystami, w której zawarte są wszelkie informacje dotyczące 
przekazywania środków finansowych i zobowiązań ze strony stypendysty na rzecz 
realizacji lokalnego programu stypendialnego. 
 

§ 42 
Umowa o wypłatę stypendium wygasa w razie nie przesłania podpisanej Umowy 
przez stypendystę, w terminie 7-miu dni roboczych od otrzymania podpisanej Umowy 
stypendialnej ze strony Organizatora 
 

§ 43 
Umowa o wypłatę stypendium wygasa w przypadku utraty statusu studenta przez 
stypendystę. W tym przypadku, pozostałe stypendium zostanie przekazane kolejnej 
osobie z listy rankingowej. 
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XIII. Przekazywanie stypendiów 
 

§ 44 
Stypendium wypłacane jest w formie finansowej, przelewem na konto bankowe, 
wskazane przez stypendystę w Umowie. 
 

§ 45 
Terminy przekazywania stypendiów określa harmonogram załączony do Umowy 
zawartej ze stypendystą. 
 

XIV. Ustalenia końcowe 
 

§ 46 
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie. 
 

§ 47 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję 
podejmuje Organizator po uprzednim skonsultowaniu się z Grantodawcą. 


