Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów
dla uczniów i studentów Programu Stypendialnego „Sokół”
„The Pucilowski Foundation”
Tekst jednolity
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów przyznawanych w ramach
Programu „ Sokół” przez Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” ze środków „The Pucilowski Foundation”.
I.

Postanowienia ogólne.

§1
Stypendium „ Sokół”, zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest na okres jednego roku szkolno/akademickiego dla
uczniów ostatniego roku szkół średnich, studentów studiów zaocznych i stacjonarnych na uczelniach akredytowanych
według obowiązujących praw - zamieszkałych dla uczniów ostatniego roku szkół średnich – w gminie Sokółka, a
studentów w gminie Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór.
§2
1. Stypendia przyznaje 7-osobowa Komisja Stypendialna, w której skład wejdą przedstawiciele wskazani przez „The
Pucilowski Foundation” i Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny”
2. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”
3. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza Zarząd Fundacji „SFL”
II. Kryteria przyznawania stypendium dla uczniów szkół średnich.
§3
1. Wyniki w nauce – średnia ocen minimum 3,5 lub szczegółowo udokumentowane osiągnięcia np. laureat konkursów
lub olimpiad na szczeblu co najmniej wojewódzkim.– 50 pkt.
2. Sytuacja majątkowa – dochód brutto na członka rodziny nie przekraczający 70 % najniższego wynagrodzenia brutto.
- 20 pkt.
3. Praca na rzecz Fundacji SFL lub inna aktywność na rzecz środowiska lokalnego (wolontariat) -30 pkt.
4. Zamieszkanie w gminie Sokółka
5. W przypadkach szczególnych (choroba, sieroctwo, ubóstwo itp.). Komisja Stypendialna może przyznać stypendium,
tzw. motywacyjne, uczniowi, który spełni kryterium zawarte w punkcie II 2 – na I półrocze. Przydłużenie tego
stypendium na drugie półrocze uwarunkowane jest podniesieniem oceny w stosunku do oceny na koniec
poprzedniego roku szkolnego.
III. Kryterium przyznawania stypendium dla studentów
§4
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę średnią w danym roku z średnią
ocen 3,5 lub studenci, którzy spełniają następujące kryteria:
a) uczęszczali do szkół średnich objętych programem stypendialnym Fundacji „SFL” lub studiujący stacjonarnie i
zaocznie.
b) mieszkają w gminie Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór pochodzą z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny brutto w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby
uczącej się nie wyższym niż 70 % najniższego wynagrodzenia brutto obowiązującym w roku składania wniosku
max-20pkt.
- lub osiągnęli średnią ocen na koniec roku akademickiego nie niższą niż 3,2. max- 50 pkt.
- Praca na rzecz Fundacji SFL lub inna aktywność na rzecz środowiska lokalnego (wolontariat) max- 30 pkt.
c) Studenci mogą korzystać ze stypendiów przez cały okres studiów kontynuowanych w normalnym trybie. Nie będą
mogli ubiegać się o stypendium studenci powtarzający rok akademicki z własnej winy. W uzasadnionych w
przypadkach, takich jak długotrwała choroba, wypadek itp., może być przyznane stypendium dla studenta
powtarzającego rok akademicki.
d) Pierwszeństwo w otrzymywaniu stypendiów będą mieli studenci, którzy otrzymywali stypendium „Sokół” w
poprzednim roku akademickim i uzyskali bardzo dobre wyniki (średnia ocen minimum 4,45), a także kandydaci
ubiegający się o stypendia na I i II roku studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, osiągającym wysoką
punktację za pracę społeczną.
IV.
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych
§5
1. Fundacja „SFL” poinformuje uczniów w szkołach objętych Programem oraz studentów o możliwości
ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendialnego „Sokół” z Fundacji „The Pucilowski
Foundation”.
2. Uczniowie i studenci spełniający wymagane regulaminem warunki wypełniają wniosek w generatorze online na stronie https://formularze.flzb.lbl.pl/ i wydrukowany i podpisany egzemplarz wniosku wraz z
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załącznikami dostarczają do Fundacji „SFL” – życiorys, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej,
kserokopia świadectwa z wyliczoną średnią ocen lub średnią ocen z ostatniego semestru.
Uczniowie ostatniego roku szkół średnich składają wydrukowany wniosek z załącznikami: kserokopię
świadectwa z wyliczona średnią ocen, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej, opinię wychowawcy i
życiorys.
Po przyjęciu na studia, student I roku składa w Fundacji „SFL” wydrukowany
z generatora wniosek o stypendium, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz z załącznikami,
zawiadomienia o przyjęciu na studia oraz kopię świadectwa maturalnego.
Pozostali studenci składają dodatkowo kopię zaliczenia ostatniego roku akademickiego.
Termin składania wniosków upływa 30 września każdego roku (wzór wniosku oraz oświadczenie o
sytuacji materialnej dostępne są w generatorze on-line na stronie https://formularze.flzb.lbl.pl/).
Komisja Stypendialna Fundacji „SFL” rozpatruje wnioski stypendialne i ogłasza listę stypendystów do 15
października każdego roku.
Warunkiem przyznania stypendium jest:
a) w I semestrze:
- studenci i uczniowie - spełnienie kryteriów określonych w §3i §4 oraz dodatkowo studenci I roku przedłożenia Fundacji „SFL” do 10 października zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów, o których
mowa w §1,
b) w II semestrze:
- studenci – przedłożenie Fundacji „SFL” do 10 marca kopii karty egzaminacyjnej lub wydruk z systemu
internetowego USOS oraz poświadczenie z dziekanatu o kontynuacji studiów w kolejnym semestrze.
- uczniowie ostatniej klasy szkół średnich – przedłożenie Fundacji „SFL” do 30 stycznia wykazu ocen za
I półrocze.
c) na koniec semestru:
- studenci – przedłożenie Fundacji „SFL” do 30 września kopii karty egzaminacyjnej lub wydruk z
systemu internetowego USOS oraz poświadczenie z dziekanatu o kontynuacji studiów w kolejnym
semestrze.
- uczniowie ostatniej klasy szkół średnich – przedłożenie Fundacji „SFL” do 30 czerwca kserokopie
świadectwa ukończenia szkoły średniej.
Wypłata stypendium
§6
Fundacja „SFL” zawiadamia pisemnie stypendystów o przyznaniu i sposobie wypłat stypendium.
Stypendium jest wypłacane:
a) dla studentów studiów zaocznych w kwocie 5 000 zł, płatne w 2 ratach półrocznych, jako czesne, po
2 500 zł: I rata od października do lutego – płatne do 10.XI, II rata od marca do lipca – płatne do 10.IV.
– na wskazane przez studenta konto.
b) dla studentów studiów stacjonarnych w kwocie 5 000 zł, płatne w 4 ratach od października do lipca.
c) dla uczniów szkół średnich w kwocie 2 400zł, płatne w 4 ratach od września do czerwca.
Przeznaczenie stypendium
§7
Stypendyści otrzymane stypendium przeznaczają na pokrycie kosztów związanych z nauką.
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Postanowienia końcowe
§8
Stypendysta
składa
własnoręcznie
podpisane
oświadczenie
o
przyjęciu
stypendium
i warunkach otrzymywania stypendium – zawartych w umowie o stypendium wraz z odpisem dowodu
osobistego.
Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić Fundację „SFL” w terminie 7 dni o:
a) otrzymaniu urlopu dziekańskiego,
b) przerwania studiów lub nauki,
Zdarzenia wymienione w ust. 1 pkt. a i b wykluczają stypendystę z dalszego udziału w Programie. Z udziału
w Programie wykluczeni zostaną też stypendyści nie spełniający kryteriów w II półroczu lub nieinformujący
o wynikach z I semestru lub I półrocza.
W przypadkach wypłacenia rat stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1,
stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat na konto wskazane przez Fundację „SFL”
Decyzję o zaprzestaniu domagania się zwrotu rat stypendium, o których mowa w ust. 3 podejmuje na
wniosek Fundacji „SFL”, Komisja określona w §2 ust 1.
O ubieganie się o stypendium „Sokół” wyłączone są dzieci członków Komisji Stypendialnej
Zarząd Fundacji

Załącznik nr 1do regulaminu stypendialnego „Sokół” z dnia 06-09-2022r.
PUNKTACJA
Nauka
Sytuacja rodzinna
Wolontariat

50
20
30

Punktacja średniej ocen zmienia się na:
NAUKA
1)
Szkoła średnia

Studenci
Średnia ocen

Liczba punktów

Średnia ocen

Liczba punktów

poniżej 3,20
3,20-3,65
3,66-4,10
4,11-4,55
4,56-5,00

0
25
35
40
50

poniżej 3,50
3,50-4,00
4,01-4,50
4,51-5,00
5,01-6,00

0
25
35
40
50

2) Udział w konkursach i olimpiadach szczebla:
wojewódzkiego:
finalista
-25
laureat
-30
centralnego:
finalista
-40
laureat
-50
Uwaga:
przy spełnieniu przez kandydata warunków 1) i 2) przyjmuje się punktację korzystniejszą

SYTUACJA RODZINNA

KWOTA BRUTTO PRZYPADAJĄCA

LICZBA PUNKTÓW

NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY NA ROK 2022/2023
Poniżej 1054
1054 – 1580
1581 – 2107
ponad 2107

20
15
10
0

Praca na rzecz Fundacji i środowiska (wolontariat):
- za aktywny udział w 1 akcji
- za aktywny udział w 2 akcjach
- za aktywny udział w 3 akcjach
- za aktywny udział w 4 i więcej akcjach

5 pkt.
10 pkt.
20 pkt.
30 pkt.

Uwaga:
Aktywność w pracy na rzecz Fundacji SFL ocenia Zarząd Fundacji SFL.

