
REGULAMIN	  PRZYZNAWANIA	  STYPENDIÓW	  

STOWARZYSZENIA	  SANTO	  SUBITO	  

1. Cel	  

Celem	  przyznawania	  stypendiów	  przez	  Stowarzyszenie	  Santo	  Subito	  (	  zwane	  dalej	  
„Stowarzyszeniem”	  )	  jest	  pomoc	  w	  nauce	  uzdolnionej	  młodzieży	  pochodzącej	  z	  rodzin	  w	  
trudnej	  sytuacji	  materialnej.	  

2. Forma	  stypendium	  
a. Stypendium	  jest	  przyznawane	  uczniom	  na	  okres	  roku	  szkolnego	  tj.	  od	  września	  do	  

czerwca	  (10	  miesięcy),	  a	  studentom	  na	  okres	  roku	  akademickiego,	  tj.	  od	  października	  
do	  czerwca	  (9	  miesięcy),	  

b. Stypendium	  jest	  wypłacane	  w	  miesięcznych	  ratach	  na	  rachunek	  bankowy	  stypendysty	  
lub	  Jego	  opiekuna	  prawnego,	  do	  10-‐go	  dnia	  miesiąca,	  za	  które	  stypendium	  jest	  
wypłacane,	  

c. Stypendium	  może	  zostać	  przedłużone	  na	  kolejny	  rok,	  przy	  czym	  łączny	  okres	  
udzielania	  stypendium	  nie	  powinien	  przekroczyć	  3	  lat,	  

d. Podstawowa	  wysokość	  miesięcznej	  raty	  stypendium	  wynosi	  400	  złotych,	  
e. Decyzją	  Zarządu	  stypendium	  może	  zostać	  przyznane	  na	  okres	  krótszy,	  
f. Stypendium	  nie	  będzie	  wypłacane	  wstecz,	  
g. Zasadność	  przyznania	  stypendium	  będzie	  weryfikowana	  w	  momencie	  jego	  

przedłużenia	  na	  kolejny	  rok	  oraz	  w	  połowie	  okresu	  trwania	  stypendium	  po	  
zakończonym	  semestrze	  zimowym	  lub	  zimowej	  sesji	  egzaminacyjnej,	  na	  podstawie	  
dostarczonych	  przez	  stypendystę	  dokumentów,	  w	  terminie	  do	  2	  tygodni	  od	  
zakończenia	  semestru	  lub	  sesji,	  	  

h. W	  przypadku,	  gdy	  osoba	  pobierająca	  stypendium	  przestanie	  spełniać	  kryteria,	  na	  
których	  stypendium	  zostało	  przyznane,	  decyzją	  Zarządu	  stypendium	  może	  zostać	  
odebrane	  bądź	  zawieszone	  -‐	  wpłaty	  dokonane	  do	  momentu	  podjęcia	  decyzji	  o	  
przerwaniu	  stypendium	  nie	  będą	  podlegać	  zwrotowi.	  
	  	  	  

3. Procedura	  i	  kryteria	  przyznawania	  stypendiów.	  
a. Stypendystą/stypendystką	  może	  zostać	  osoba	  spełniająca	  poniższe	  kryteria:	  

i. Jest	  uczniem	  szkoły	  ponad-‐gimnazjalnej	  lub	  studentem,	  
ii. Uzyskała	  w	  poprzednim	  roku	  szkolnym	  średnią	  z	  ocen	  nie	  niższą	  niż	  4,5	  jeżeli	  

była	  uczniem	  szkoły	  ponadgimnazjalnej	  lub	  w	  poprzednim	  roku	  akademickim	  
nie	  niższą	  niż	  4,0	  jeżeli	  była	  studentem	  ,	  

iii. Przedstawiła	  i	  udokumentowała	  inne	  zdolności	  i	  osiągnięcia	  w	  sytuacji,	  gdy	  
kryterium	  minimalnej	  średniej	  ocen	  nie	  jest	  spełnione,	  

iv. W	  sytuacji,	  gdy	  o	  stypendium	  ubiega	  się	  student,	  osoba	  taka	  uzyskała	  wpis	  na	  
listę	  studentów	  w	  państwowej	  uczelni	  –	  tryb	  studiów	  dzienny	  –	  studia	  
niepłatne,	  magisterskie	  lub	  licencjackie,	  

v. Osoba	  będąca	  studentem	  załączyła	  ksero	  wniosku	  o	  stypendium	  socjalne	  i	  /	  
lub	  naukowe	  na	  uczelni,	  



vi. Pochodzi	  z	  rodziny	  znajdującej	  się	  w	  trudnej	  sytuacji	  materialnej,	  w	  której	  
dochód	  na	  osobę*	  nie	  przekroczył	  0,7	  najniższego	  wynagrodzenia	  brutto	  
ogłaszanego	  przez	  Ministra	  Pracy	  i	  Polityki	  Społecznej.	  	  

b. Kandydat	  na	  stypendystę	  musi	  złożyć	  wniosek	  w	  formie	  pisemnej	  o	  stypendium	  do	  
Zarządu	  Stowarzyszenia.	  We	  wniosku	  powinny	  być	  zawarte	  informacje	  niezbędne	  do	  
zweryfikowania	  kryteriów	  wymienionych	  w	  p.	  3.a.,	  

c. O	  przyznaniu	  stypendium,	  okresie	  wypłacania	  i	  jego	  wysokości,	  decyduje	  Zarząd	  
Stowarzyszenia	  w	  miarę	  posiadanych	  środków.	  
	  

4. W	  uzasadnionych	  przypadkach	  Zarząd	  Stowarzyszenia	  może	  przyznać	  stypendium	  
kandydatowi	  nie	  spełniającemu	  wszystkich	  warunków	  wymienionych	  w	  p.	  3.	  a.	  	  
	  

5. Obowiązki	  stypendystów:	  
a. Kontynuowanie	  nauki	  i	  osiąganie	  jak	  najlepszych	  wyników,	  
b. Uczestnictwo	  w	  akcjach	  charytatywnych	  prowadzonych	  przez	  Stowarzyszenie,	  
c. Informowanie	  Stowarzyszenia	  o	  zmianach	  wpływających	  na	  zasadność	  przyznania	  

stypendium,	  
d. Niezwłoczne	  poinformowanie	  o	  fakcie	  podjęcia	  stałej	  pracy	  zarobkowej	  lub	  

otrzymania	  stypendium	  z	  innego	  źródła	  niż	  otrzymywane	  z	  uczelni,	  	  
e. Poinformowanie	  o	  zmianie	  stanu	  cywilnego.	  	  

	  
6. Stypendium	  może	  zostać	  odebrane	  lub	  zawieszone,	  gdy:	  	  

a. Stypendysta	  przestaje	  spełniać	  którekolwiek	  kryterium	  przyznawania	  stypendiów,	  
b. Stypendysta	  nie	  przestrzega	  warunków	  przyznawania	  i	  realizacji	  stypendiów	  

(obowiązki	  stypendystów),	  
c. Stypendysta	  przerywa	  naukę	  w	  formie	  urlopu	  dziekańskiego	  lub	  zdrowotnego.	  Zarząd	  

Stowarzyszenia	  zastrzega	  sobie	  możliwość	  kontynuowania	  wypłacania	  stypendium,	  
gdy	  zaistniała	  sytuacja	  losowa,	  będąca	  przyczyną	  przerwania	  nauki.	  	  

	  
7. Inne.	  

a. Decyzje	  Zarządu	  są	  ostateczne,	  odwołań	  nie	  przewiduje	  się,	  
b. Regulamin	  wchodzi	  w	  życie	  z	  dniem	  uchwalenia	  przez	  Zarząd	  Stowarzyszenia.	  

*	   Podstawą	   ustalenia	   dochodu	   przypadającego	   na	   członka	   rodziny	   osoby	   aplikującej	   o	   stypendium	  
jest	  suma	  dochodów	  opodatkowanych	   i	  nieopodatkowanych	  ze	  wszystkich	  źródeł	  uzyskanych	  przez	  
członków	   rodziny	   pozostających	   we	   wspólnym	   gospodarstwie	   domowym	   w	   roku	   kalendarzowym	  
poprzedzającym	  złożenie	  wniosku,	  podzielona	  przez	   liczbę	   tych	  osób	   i	   ilość	  12	  miesięcy.	  Dochodem	  
brutto	   jest	   przychód	  bez	  pomniejszania	   o	   koszty	   uzyskania	   przychodu,	   składki	   na	   ubezpieczenie	  
społeczne	  i	  zdrowotne	  oraz	  należny	  podatek	  dochodowy.	  

	  
	  


