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REGULAMIN	PRZYZNAWANIA	STYPENDIÓW	PRZEZ	FUNDACJĘ	ZRÓBMY.TO	
Z	DNIA	2	MAJA	2016	r.	

	
§1	

1. Niniejszy	Regulamin	określa	zasady	i	tryb	przyznawania	stypendiów	dla	uczniów	przez	Fundację	Zróbmy.To	z	siedzibą	w	Bielsku-

Białej	 mających	 na	 celu	 wsparcie	 rozwoju	 osobistego,	 naukowego	 i	 zawodowego	 uczniów,	 wspieranie	 ich	 aktywności	 oraz	
wsparcie	 integracji	 społecznej,	 obywatelskiej,	 kulturalnej	 i	 zawodowej	 uczniów	 oraz	 umożliwienia	 uczniom	 organizację	 i	

uczestniczenie	 w	 zajęciach	 uzupełniających	 oraz	 rozwijanie	 własnych	 przedsięwzięć	 i	 zainteresowań,	 zarówno	 w	 formach	
szkolnych	jak	i	pozaszkolnych.	

2. Opisane	w	ust.	 1	 cele	 są	 realizowane	poprzez	 uczestnictwo	uczniów	w	programie	 stypendialnym	 „Projekt	Generacja”.	 Projekt	
Generacja	ma	na	celu	umożliwianie	młodym	ludziom	z	różnych	środowisk	realizowanie	celów	określonych	w	ust	1.,	poprzez	m.in.	

tworzenie	 treści	 (zdjęć,	 filmów,	 tekstów,	 grafik),	 realizowanie	 wyznaczonych	 zadań	 w	 określonym	 terminie	 i	 zakresie,	

uczestnictwo	w	warsztatach	i	spotkaniach,	odbywanie	praktyk	i	staży	zawodowych,	i	innych.	Projekt	Generacja	startuje	z	dniem	
2.	Maja	2016,	jednak	Fundacja	zastrzega,	że	może	on	być	realizowany	fazami.	

	
§2	

Jeżeli	w	Regulaminie	jest	mowa	o:		
a) Uczniu/Uczennicy	-	należy	przez	to	rozumieć	ucznia/uczennicę	publicznej	lub	niepublicznej	placówki	oświatowej,		

b) Fundacji	-	należy	przez	to	rozumieć	Fundację	Zróbmy.To	z	siedzibą	w	Bielsku-Białej,	
c) Regulaminie	-	należy	przez	to	rozumieć	niniejszy	regulamin;		

d) Statucie	-	należy	przez	to	rozumieć	statut	Fundacji	Zróbmy.To	z	dnia	29	lutego	2016	r.		

	
§3	

1. Stypendia,	o	których	mowa	w	§	1,	są	udzielane	w	ramach	realizacji	celów	statutowych	Fundacji,	określonych	w	§	9	Statutu.		
2. Stypendia	finansowane	są	wyłącznie	ze	środków	pochodzących	z	majątku	Fundacji.		

	
§4	

1. O	stypendium	mogą	ubiegać	się	osoby,	które	spełniają	łącznie	następujące	warunki:		

a) są	uczniami;		
b) mają	skończone	13	lata	i	nie	mają	ukończonych	25	lat,		

c) posiadają	konto	bankowe	lub	ich	opiekunowie	prawni	posiadają	konto	bankowe,	
d) posiadają	konto	na	Facebooku,	

2. Aby	ubiegać	się	o	otrzymanie	stypendium	należy:	
a) Przesłać	do	Fundacji	krótki	 film	(max.	2	minuty)	o	sobie	–	wskazujący:	kim	 jestem,	skąd	pochodzę,	czym	się	 interesuję,	co	

planuję	robić	w	przyszłości	-	na	adres	projektgeneracja@gmail.com	wraz	z	wypełnionym	formularzem	zgłoszenia	(link)	

b) Przesłać	skan	/	zdjęcie	aktualnej	legitymacji	szkolnej	lub	studenckiej,	
c) Dostarczyć	organizatorom	podpisaną	umowę	o	stypendium	wraz	ze	zgodą	rodzica	lub	opiekuna	prawnego	(załącznik).	

3. Fundacja	przyjmuje	zgłoszenia	cały	rok,	 jednak	zastrzega	sobie	prawo	do	nieprzyznawania	stypendium	osobom,	które	spełniają	
warunki	przyznania	stypendium,	jeśli	ilość	stypendystów	przekroczy	budżet	stypendialny	Fundacji.	

	
§5	

1. Ideą	Fundacji	jest,	aby	na	podstawie	niniejszego	Regulaminu	przyznawać	stypendia	z	przeznaczeniem	na:		

a) pokrycie	 kosztów	 związanych	 z	 udziałem	 uczniów	w	 zajęciach	 edukacyjnych	 wykraczających	 poza	 zajęcia	 realizowane	w	
szkole	lub	uczelni	w	ramach	planu	nauczania;	w	szczególności	w	zajęciach	pozalekcyjnych	oraz	pozaszkolnych	o	charakterze	

edukacyjnym,	informatycznym,	technicznym,	artystycznym,	sportowym	lub	kulturalnym	organizowanych	przez	szkoły	oraz	
inne	placówki,	które	prowadzą	statutową	działalność	w	tym	zakresie,		

b) pokrycie	kosztów	związanych	z	 samodzielnym	rozwijaniem	 indywidualnych	zainteresowań,	w	szczególności	o	 charakterze	
informatycznym,	technicznym,	artystycznym,	sportowym,	kulturalnym	lub	turystyczno-krajoznawczym.		

2. O	 przyznaniu	 stypendium	 będzie	 decydował	 Zarząd	 Fundacji.	 Rozpatrując	 wnioski	 po	 kontem	 przyznania	 stypendium,	 Zarząd	

będzie	kierował	się	przede	wszystkim:	
a) oceną	pozalekcyjnych	zainteresowań	ucznia	oraz	podjętych	przez	niego	kroków	w	celu	realizacji	tych	zainteresowań,	

b) oceną	pozaszkolnej	aktywności	edukacyjnej,	artystycznej,	kulturalnej	lub	sportowej	ucznia,	
c) oceną	osiąganych	przez	ucznia	wyników	w	nauce,	

d) oceną	rozwoju	osobistego	i	edukacyjnego	ucznia,	
e) oceną	aktywności	społecznej		i	obywatelskiej	ucznia.		
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3. Decyzje	 o	 wysokości	 przyznanych	 stypendiów	 będzie	 podejmował	 Zarząd	 Fundacji	 w	 zależności	 od	 posiadanych	 środków	
finansowych	oraz	oceny	złożonych	wniosków.		

4. Uczniowie	objęci	programem	stypendialnym	mają	obowiązek:	
a) uczestniczyć	w	dyskusjach	na	grupie	facebookowej	Projektu	Generacja,	

b) wykonywać	 przesyłane	 im	 zadania	 z	 zakresu	 realizacji	 filmu,	 literatury,	 artykułu,	 fotografii	 lub	 innych	 określonych	 przez	

Fundacje	(w	zależności	od	grup).	Zadania	będą	zlecane	drogą	mailową.	Wykonane	zadanie	mają	być	wysyłane	drogą	mailową	
na	adres	projektgeneracja@gmail.com	lub	za	pomocą	www.wetransfer.com	w	określonym	przez	Fundacje	terminie.	

5. Stypendia	 są	 przyznawane	 na	 czas	 nieokreślony,	 będą	 jednak	 wypłacane	 wyłącznie	 w	 okresach	 aktywnej	 realizacji	 programu	
stypendialnego.	Fundacja	będzie	informować	na	bieżąco	na	swojej	stronie	internetowej	www.projektgeneracja.pl	o	planowanym	

harmonogramie	trwania	programu	stypendialnego,	z	możliwe	największym	wyprzedzeniem.		
	

§6	

1. Stypendia	wypłacane	będą	miesięcznie	z	dołu,	przelewem	na	konto	wskazane	w	oświadczeniu,	o	którym	mowa	w	§	4	ust.	2	lit.	c	
Regulaminu,	w	terminie	do	10	dnia	każdego	miesiąca	następującego	po	miesiącu	za	który	zostało	przyznane	stypednium.		

2. Decyzję	o	długości	okresu,	na	jaki	będą	przyznawane	stypendia,	będzie	podejmował	Zarząd	Fundacji	w	zależności	od	posiadanych	
środków	pieniężnych	oraz	od	terminów	złożenia	wniosków,	o	których	mowa	w	§	4	ust.	2	lit.	c.		

3. Dla	potrzeb	związanych	z	wypłacaniem	stypendiów	przyjmuje	się,	że	rok	szkolny	we	wszystkich	szkołach	i	placówkach	rozpoczyna	
się	z	dniem	1	września	każdego	roku,	a	kończy	z	dniem	31	sierpnia	następnego	roku.	

	
§7	

1. Jeżeli	udział	w	programie	stypendialnym	będzie	wymagał	przesłania	do	Fundacji	jakichkolwiek	prac	mogących	stanowić	utwory,	z	

chwilą	ich	przesłania	do	Fundacji	następuję	przeniesienie	majątkowych	praw	autorskich	do	wykonanego	utworu	na	Fundację.		

2. Przeniesienie	 autorskich	 praw	majątkowych	 następuje	 na	wszystkich	 polach	 eksploatacji	 znanych	w	 chwili	 zawarcia	 niniejszej	

Umowy,	na	terytorium	Polski	oraz	poza	jej	granicami,	a	w	szczególności	na	następujących	polach	eksploatacji:	

a) zapis	w	formie	cyfrowej,	wprowadzanie	oraz	zapisywanie	utworów	w	pamięci	komputera,	
b) trwałe	lub	czasowe	zwielokrotnianie	utworów,	w	całości	lub	w	części,	jakimikolwiek	środkami	i	w	jakiejkolwiek	formie,	każdą	

znaną	techniką,		

c) tłumaczenie,	przystosowywanie,	zmiana	układu	lub	jakiekolwiek	inne	zmiany	w	utworach,	

d) rozpowszechnianie	 utworów	 lub	 jego	 kopii,	 każdym	 znanym	 sposobem	 i	 techniką,	 w	 tym	 wprowadzanie	 do	 obrotu	

gospodarczego,	użyczenie	lub	najem,	udostępnienie	w	sieci	komputerowej,	w	tym	w	sieci	Internet,	w	sposób	umożliwiający	

komukolwiek	dostęp	do	nich	w	dowolnym	miejscu	i	czasie	

e) użyczanie,	wynajmowanie	lub	wydzierżawianie	oryginalnych	utworów	lub	ich	kopii;	

f) wykorzystywanie	 utworów	w	 celach	 reklamowych,	 promocyjnych	 i	marketingowych,	w	 szczególności	w	 celu	 promowania	

działalności	Fundacji.	
3. Prawa	do	wykorzystania	wizerunku	osób	uwiecznionych	na	przekazywanych	Fundacji	 pracach	 są	automatycznie	przekazywane	

Fundacji	w	momencie	przesłania	ich	drogą	mailową	
	

§8	
1. Procedura	przyznawania	stypendiów	jest	tajna.		

2. Decyzje	Zarządu	Fundacji	są	ostateczne	i	nie	przysługuje	od	nich	odwołanie.		

3. Osoby,	którym	zostaną	przyznane	stypendia,	otrzymają	mailowe	powiadomienie	o	decyzji	Zarządu	Fundacji.		
4. Zarząd	Fundacji	zastrzega	sobie	prawo	dowolnego	cofnięcia	przyznanego	stypendium.	Może	do	tego	dojść	szczególnie	w	sytuacji:	

a) Braku	uczestnictwa	ucznia	w	programie	stypednialnym,	
b) Gdy	Uczeń/Uczennica	przekroczył/a	25.	rok	życia	

c) Zgoda	rodzica	lub	opiekuna	prawnego	stypendysty/ki	na	udział	w	programie	stypendialnym	zostanie	wycofana.	
	

§9	

1. Osoba	otrzymująca	stypendium	jest	zobowiązana	do	niezwłocznego	poinformowania	Fundacji	o	zmianie	okoliczności	określonych	
we	wniosku	o	przyznanie	stypendium,	w	szczególności	o	przerwaniu	lub	zakończenia	nauki	w	szkole.	

2. Stypendyści	 są	 zwolnieni	 z	 podatku	 dochodowego,	 w	 związku	 z	 tym,	 że	 kwota	 stypendium	 nie	 przekroczy	 kwoty	 3800zł	
brutto/rok.	Po	zakończeniu	roku	kalendarzowego,	stypendyści	otrzymają	PIT-8C.	

	
§10	

Fundacja	zastrzega	sobie	prawo	zmian	w	obowiązującym	Regulaminie.	


