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REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW  
 
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów 
przyznawanych w ramach Programu Stypendialnego GRAND realizowanego przez 
Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny przy współpracy z Best Western Grand Hotel 
w Kielcach (prowadzony przez P.T. ”Łysogóry” Sp. z o.o. w Kielcach). 
  

Postanowienia ogólne 
 

1. Program Stypendialny GRAND ma na celu wsparcie finansowe rozwoju dzieci i młodzieży 
wybitnie uzdolnionych z terenu województwa świętokrzyskiego.   

2. Program Stypendialny GRAND finansowany jest ze środków zgromadzonych przez 
Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, a liczba przyznanych stypendiów zależy od 
wielkości zgromadzonych środków.  

3. Stypendium GRAND, zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest na okres 12 miesięcy 
(październik 2016 – wrzesień 2017), z możliwością przedłużenia do maksymalnie 36 miesięcy, 
uczniom i studentom z terenu województwa świętokrzyskiego.  

4. Stypendia przyznaje minimum 5-osobowa Komisja Stypendialna (zwana dalej Komisją) powołana 
przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, w skład której wejdzie 1 przedstawiciel  
Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny, 1 przedstawiciel P.T. „Łysogóry” Sp. z o.o.  
w Kielcach oraz minimum 3 przedstawicieli darczyńców Funduszu Stypendialnego GRAND. 

5. Wybór stypendystów i kwota stypendium zależy od oceny wniosku dokonanego przez 
Komisję. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 3800,00 zł brutto w skali roku. 

6. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia. 

 

Kryteria przyznawania stypendium 
 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie (ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych) oraz studenci uczelni wyższych (studiów licencjackich i magisterskich)  
z terenu województwa świętokrzyskiego.  

2. Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria: 
a. są wybitnie uzdolnieni i osiągają ponadprzeciętne wyniki w rozwijanych zainteresowaniach  

w kategoriach artystycznych lub nauk ścisłych, oraz 
b. są laureatami w olimpiadach lub konkursach na szczeblu wojewódzkim (uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjalnych), ogólnopolskim, międzynarodowym (uczniowie szkół 



ponadgimnazjalnych, studenci studiów licencjackich i magisterskich) – co potwierdza 
dokumentacja osiągnięć kandydata z okresu ostatnich 2 lat np. rekomendacje, dyplomy, 
zaświadczenia, prace plastyczne.  

Preferowane będą osoby, które pochodzą z rodzin, gdzie dochód w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty: 1295,00 zł netto (ustalane na podstawie - PIT za 2015 r.) - 70% płacy 
minimalnej (1850,00 zł) obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  
w 2016 r.) 

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów 

 
1. Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny poinformuje uczniów i studentów w szkołach  

i uczelniach wyższych objętych Programem o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach 
Programu Stypendialnego GRAND. 

2. Uczniowie i studenci spełniający wymagane regulaminem warunki zgłaszają swoje kandydatury do 
ubiegania się o stypendium w postaci wniosku o stypendium (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz 
z wymaganymi załącznikami.  

3. Wnioski kandydatów można składać: 
a. osobiście w recepcji Best Western Grand Hotel ul. Sienkiewicza 78 25-501 Kielce od 

poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8.30 – 16.30, w terminie do dnia 
8 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu)  
lub  

b. drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny ul. Chęcińska 27A/5, 
25-020 Kielce w terminie do dnia 8 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).  

Złożenie niekompletnej dokumentacji może spowodować odrzucenie wniosku. 
4. Złożone wnioski podlegają najpierw ocenie formalnej, którą dokonuje Komisja Stypendialna. 

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych przez kandydatów zostaną ogłoszone  
do dnia 15 lipca 2016 r. na stronie Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny: 
http://funduszlokalny.kielce.pl/ Od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie. 

5. Spośród kompletnych wniosków, które przeszły ocenę formalną, Komisja Stypendialna dokona 
wyboru nie więcej niż 30 kandydatów spośród kategorii artystycznych i nauk ścisłych. 

6. Wyniki oceny końcowej złożonych wniosków zostaną ogłoszone na stronie: 
http://funduszlokalny.kielce.pl/ nie wcześniej niż dnia 20 września 2016 r.  

7. Decyzja Komisji Stypendialnej podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia. Decyzja 
Zarządu Stowarzyszenia o przyznaniu stypendiów jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie. 

 

Wypłata stypendium 
 

1. Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny zawiadomi stypendystów pisemnie o przyznaniu  
i sposobie wypłaty stypendium. 

2. Stypendium może być wypłacone w comiesięcznych ratach lub jednorazowo (na wniosek 
stypendysty Programu Stypendialnego GRAND wraz z uzasadnieniem).  

3. Wypłaty stypendium będą następowały zgodnie z umową stypendialną zawartą ze stypendystą. 
Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, które obsługuje Program Stypendialny GRAND 
będzie wypłacało stypendium miesięcznie, w ostatni wtorek każdego miesiąca.  
W przypadku jednorazowej wypłaty stypendium, wypłata nastąpi w terminie 14 dni roboczych od 
dnia podpisania umowy stypendialnej.  

http://funduszlokalny.kielce.pl/
http://funduszlokalny.kielce.pl/


4. Wypłata stypendium będzie dokonywana przelewem na numer rachunku bankowego stypendysty, 
wskazany przez stypendystę w umowie stypendialnej. 

5. Stypendium winno być przeznaczone na wydatki związane z rozwojem naukowym lub 
artystycznym uczestnika Programu Stypendialnego GRAND, zgodnie z opisem przedstawionym we 
wniosku stypendialnym.  

 
Postanowienia końcowe 

 
1. W przypadku niewłaściwego wykorzystania przyznanego stypendium Stowarzyszenie Świętokrzyski 

Fundusz Lokalny może wstrzymać wypłacanie stypendium. 
2. Stypendyści zobowiązani są składać raporty ze sposobu wydatkowania stypendium do 

Stowarzyszenia w terminach określonych w umowie stypendialnej. Raporty będą zawierać opis 
sposobu wykorzystania stypendiów, opis osiągnięć stypendystów w okresie otrzymywania 
stypendium.   

3. Stowarzyszenie będzie odpowiedzialne za obsługę Programu Stypendialnego GRAND, 
upowszechnianie informacji o Programie i osiągnięciach stypendystów.  

4. W przypadku wykorzystania stypendium niezgodnie z celem określonym we wniosku, Stypendysta 
zobowiązany jest do zwrotu stypendium wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 7 dni od 
wezwania. 

 
 

Kielce, 27 maja 2016 r. 

 


