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Regulamin stypendialny  

Fundacji Zakłady Kórnickie. 

 

§ 1. 

W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Fundacja Zakłady Kórnickie przyznaje stypendia 

na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej, w której nauka kończy się 

egzaminem maturalnym zwane dalej Stypendium. 

 

§ 2. 

O Stypendium może się ubiegać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) pobiera naukę w systemie stacjonarnym w szkole, której patronem są Zamoyscy lub Działyńscy, 

i która podpisała z Fundacją Zakłady Kórnickie Porozumienie w sprawie udziału w programie 

stypendialnym stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu; 

2) wychowuje się w rodzinie, której sytuacja materialna uprawnia do otrzymywania zasiłku 

rodzinnego na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2018 r, poz. 2220 z późn. zm.);    

3) uzyskuje więcej niż dobre wyniki w nauce, a w poprzednim roku szkolnym uzyskał średnią ocen 

co najmniej  4,5. 

§ 3. 

O Stypendium może się ubiegać także uczeń, którego sytuacja materialna nie uprawnia do 

otrzymywania zasiłku rodzinnego, uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce, w poprzednim roku 

szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0. 

§ 4. 

1. Uczeń składa wniosek o przyznanie Stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

Regulaminu oraz dołącza do wniosku potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem kopie 

1) decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, 

2) świadectwa  szkolnego otrzymanego w ubiegłym roku szkolnym. 

2. Gdy sytuacja materialna ucznia nie uprawnia do otrzymywania zasiłku rodzinnego, wniosek 

wymaga pisemnego poparcia przez dyrektora szkoły udzielonego po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej szkoły. 

3. Wniosek należy złożyć w szkole, w której uczeń podejmuje lub kontynuuje naukę w terminie 

do 30 lipca poprzedzającego rok szkolny, na który Stypendium ma zostać przyznane. 

4. Najpóźniej do dnia 20 sierpnia danego roku szkoła przekazuje Fundacji Zakłady Kórnickie:  

1) wnioski wszystkich uczniów, których sytuacja materialna uprawnia do otrzymywania zasiłku 

rodzinnego, 

2) wniosek ucznia, którego sytuacja materialna nie uprawnia do otrzymywania zasiłku 

rodzinnego, a który otrzymał poparcie dyrektora szkoły. 
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§ 5. 

1. Decyzję o sprawie przyznania lub odmowy przyznania Stypendium podejmuje Zarząd Fundacji 

Zakłady Kórnickie. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

2. Fundacja zawiadamia pełnoletnich uczniów lub opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego 

o przyznaniu lub odmowie przyznania Stypendium poprzez doręczenie zawiadomienia według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. O przyznanych stypendiach Zarząd Fundacji Zakłady Kórnickie powiadamia dyrekcję szkoły. 

4. W przypadku przyznania stypendium, Zarząd Fundacji Zakłady Kórnickie podpisuje z pełnoletnim 

uczniem albo z opiekunami prawnymi ucznia niepełnoletniego umowę przekazywania 

stypendium w bieżącym roku szkolnym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 albo 

załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.   

§ 6. 

1. Stypendia są przyznawane na okres 10 miesięcy roku szkolnego, płatne w równych miesięcznych 

ratach, w wysokości ustalanej corocznie przez Zarząd Fundacji.  

2. Wypłata Stypendium następuje na wskazany w umowie rachunek bankowy ucznia lub jego 

opiekuna prawnego. 

§ 7. 

Uczeń, któremu przyznano Stypendium, zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa 

w zajęciach szkolnych. Liczba godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w roku szkolnym nie może 

przekroczyć 10.  

§ 8. 

1. Szkoła informuje Zarząd Fundacji Zakłady Kórnickie o zaprzestaniu przez ucznia nauki 

lub o przekroczeniu przez niego liczby 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.  

2. W przypadku gdy liczba godzin nieusprawiedliwionej nieobecności przekroczy 10 godzin, 

wypłata stypendium zostanie wstrzymana z prawem żądania zwrotu stypendium. 

3. W przypadku, gdy uczeń, któremu przyznano Stypendium, w trakcie trwania roku szkolnego 

zaprzestanie nauki w systemie stacjonarnym w szkole, której patronem są Zamoyscy 

lub Działyńscy Zarząd Fundacji może uchylić decyzję przyznającą Stypendium. 

4. W przypadku wypłacenia kolejnej raty Stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń 

wymienionych w ust. 1, uczeń, któremu przyznano Stypendium, zobowiązany jest do zwrotu 

otrzymanych nienależnie rat stypendium na rachunek bankowy Fundacji. 

§ 9. 

Zarząd Fundacji Zakłady Kórnickie może przyznać stypendia w tej samej wysokości uczniom innych 

szkół z pominięciem kryteriów, o którym mowa w  § 2 i w § 3. 
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Wykaz załączników do Regulaminu stypendialnego FZK: 

1. Wniosek ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium FZK. 

2. Zawiadomienie (o przyznaniu / nieprzyznaniu stypendium). 

3. Umowa przekazywania stypendium dla ucznia niepełnoletniego. 

4. Umowa przekazywania stypendium dla ucznia pełnoletniego. 

5. Porozumienie w sprawie udziału w programie stypendialnym. 

 

 


