
Regulamin Stypendialny 
Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu 
 
 
I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Środkami przeznaczonymi przez Fundację na stypendia zarządza Zarząd Fundacji. 
 

§ 2 
Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom szkół podstawowych od klasy IV oraz 
uczniom gimnazjów noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego z terenu diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej. 
 

§ 3 
Stypendia są przyznawane przez Fundację Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego ze środków Fundacji pochodzących w szczególności od darczyńców, którzy 
ustanowili darowiznę na ten cel. 
 
II. Warunki przyznawania stypendiów 
 

§ 4 
Stypendia przyznawane są uczniom, którzy spełniają najwięcej z następujących kryteriów: 
1/ pochodzą z rodziny o niskich dochodach - nie przekraczających na osobę w rodzinie kwoty 
500 zł netto (bez wliczania kwoty tzw. 500+); 
2/ osiągają dobre wyniki w nauce (średnia ocen z pierwszego semestru, co najmniej 4,75); 
3/ systematycznie uczęszczają na katechezy, biorą w nich aktywny udział i mają bardzo dobre 
wyniki z religii; 
4/ pochodzą z rodzin wielodzietnych - co najmniej troje dzieci; 
5/ są sierotami. 
 

§ 5 
1. Wnioski o przyznanie stypendium składaj ą rodzice lub prawni opiekunowie uczniów za 
pośrednictwem dyrektorów szkół na druku stanowiącym załącznik do regulaminu. 
2. Wnioski, które nie spełniają kryteriów określonych w pkt. 1-3 §4 regulaminu nie będą 
rozpatrywane. 
3. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o dochodach rodziców lub opiekunów 
ucznia (w przypadku rolników zaświadczenie z Urzędu Gminy za poprzedni rok, w przypadku 
osób zatrudnionych na umowę o pracę za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku); 
 

§ 6 
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie 7 dni od zakończenia I semestru. 
 

§ 7 
Zarząd Fundacji rozpatrywać będzie wnioski i ogłaszać listę stypendystów do końca lutego. 
 

§ 8 
Dyrektorzy szkół dokonują wstępnej kwalifikacji wniosków i przekazują Fundacji. 
 



§ 9 
1. Wybór stypendystów dokonywany jest przez Zarząd Fundacji. 
2. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. 
 

§ 10 
1. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 lutego do 30 czerwca. 
2. Wysokość jednego stypendium w roku przyjęcia niniejszego regulaminu ustala się na kwotę 
100 zł miesięcznie. W następnych latach o wysokości stypendium decydować będzie Zarząd 
Fundacji w zależności od posiadanych środków na ten cel. 
3. Stypendium będzie wypłacane uczniowi za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza w 
miesięcznych ratach, przelewem, do końca każdego miesiąca. 
 

§ 11 
Informację o przyznanym stypendium, stypendysta otrzymuje na piśmie, za pośrednictwem 
szkoły, do której uczęszcza. 
 

§ 12 
Od decyzji podjętych przez Zarząd Fundacji nie przysługuje odwołanie. 
 

§ 13 
Kapitał funduszu stypendialnego tworzony jest z wpłat i darowizn wnoszonych przez osoby 
fizyczne i prawne. 
 
III. Obowiązki stypendysty 
 
Stypendysta jest zobowiązany do systematycznej nauki, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, 
pogłębiania wiedzy o życiu i działalności patrona szkoły, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
poprzez uczestnictwo w konkursach związanych z Jego osobą, wykazywania się odpowiednią 
postawą etyczną i społeczną. 
 
IV. Postanowienia końcowe 
 

§ 14 
Interpretacja niniejszego Regulaminu leży w kompetencji organów statutowych Fundacji Dom 
Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu. 
 

§ 15 
Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. 
 

§ 17 
Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest formularz wniosku o przyznanie stypendium. 
 

§ 18 
Regulamin niniejszy obowiązuje od stycznia 2017r. 
 


