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REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

ŻAK 
 
Wstęp  
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Stypendialnego ŻAK, 
którego celem jest finansowa pomoc studentom studiów dziennych magisterskich 
uczelni państwowych, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, pochodzących z 
terenu gmin: Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w województwie 
warmińsko - mazurskim.  
Integralnymi elementami niniejszego regulaminu są: 
- Wzór wniosku o stypendium 
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
 
I. Postanowienia ogólne  
 
1. W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia – Nidzicki Fundusz Lokalny  tworzy się 
wydzielony, celowy fundusz o nazwie Program Stypendialny ŻAK. 

2. Program Zarządzany jest przez Komisję Stypendialną. 

3.Komisję Stypendialną powołuje na okres 3 lat Rada Stowarzyszenia spośród 
przedstawicieli: biznesu, organizacji pozarządowych, samorządów. 

4.Obsługę administracyjno – finansową Programu sprawują pracownicy Stowarzyszenia. 

5.Stypendia przyznawane są na podstawie złożonych wniosków zgodnie z 
Regulaminem Programu Stypendialnego ŻAK. 

6. Nadzór nad działalnością Programu sprawuje Rada Stowarzyszenia. 

 

II. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Programu Stypendialnego         
ŻAK  

1. Z pomocy Programu Stypendialnego ŻAK  w formie stypendiów korzystać mogą 
studenci studiów dziennych magisterskich uczelni państwowych ,którzy posiadają 
zameldowanie na terenie powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, 
Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko – mazurskim, spełniający  poniższe 
warunki: 

a) uczęszczają lub zostali przyjęci na kierunki studiów: 

 ekonomia, informatyka, matematyka, medycyna, kierunki techniczne, w 
uzasadnionych przypadkach również kierunki humanistyczne  

b) są finalistami olimpiad  lub mają udokumentowane  inne szczególne osiągnięcia. 

c) wykazują udokumentowaną aktywność społeczną (np. wolontariat) 

d) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 
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e) złożą osobiście w terminie do : 

- 7 sierpnia 2022 roku wniosek o przyznanie stypendium w siedzibie Nidzickiego 
Funduszu Lokalnego  - NIEZAPOMINAJKA w Kamionce 7 k/Nidzicy 

 

2. W programie nie mogą uczestniczyć: 

- dzieci pracowników Nidzickiego Funduszu Lokalnego 

- dzieci członków Rady i Komisji Stypendialnej, działających przy Nidzickim 
Funduszu Lokalnym 

- dzieci członków Zarządu Nidzickiego Funduszu Lokalnego 

 

III. Warunki przyznawania stypendiów 

1. Wnioski o przyznanie stypendium kierowane są  do Komisji Stypendialnej Programu 
Stypendialnego ŻAK  w siedzibie  Stowarzyszenia  w Kamionce 7, 13-100 Nidzica. 

2. Nabór kandydatów do Programu przebiega w II etapach: ocena formalna wniosku (I 
etap) oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (II etap). 

3. Nidzicki Fundusz Lokalny dokona oceny formalnej złożonych wniosków w oparciu o 
następujące kryteria: 

 a/ wniosek  został złożony w terminie, tj. 7 sierpnia 2022 
 b/ wniosek jest złożony komputerowo na formularzu  Programu Stypendialnego 
ŻAK na rok akademicki 2022/2023, jest kompletny i posiada wszystkie załączniki 
(brak któregokolwiek z załączników skutkował będzie odrzuceniem wniosku ze 
względów formalnych). 
 

4. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do stypendium odbywa się na podstawie 
pozytywnej oceny formalnej wniosku w obecności przedstawiciela Komisji 
Stypendialnej. 
5. Wyboru kandydatów do Programu dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez 
Nidzicki Fundusz Lokalny, uwzględniając następujące kryteria: 
 
 

 a/ wyniki w nauce  - max. 50 pkt 

Średnia ocen Liczba punktów 

Poniżej 4,0 
4,0 – 4,20 
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4,61 – 4,80 

powyżej  4,81  
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 b/ aktywność społeczna  - max. 30 pkt 

 c/ sytuacja ekonomiczna – max. 20 pkt  
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6. Maksymalną i minimalną wielkość stypendium ustala raz w roku Komisja 
Stypendialna uwzględniając możliwości finansowe Programu. 

7. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego. 

8. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa 
umowa pomiędzy Stowarzyszeniem a stypendystą. 

 

IV. Budżet Programu Stypendialnego ŻAK  

1. Kapitał Programu tworzony jest z wpłat i darowizn wnoszonych przez  osoby fizyczne 
i prawne, krajowe i zagraniczne, z oprocentowania depozytów bankowych, ze sprzedaży 
otrzymanych darów rzeczowych, z dochodów uzyskanych  z imprez charytatywnych 
oraz 1%. 

2. Kapitał Programu gromadzony jest na wydzielonym rachunku bankowym w Banku 
Spółdzielczym  w Nidzicy nr konta: 10 8834 0009 2001 0000 5005 0004. 

 

V. Harmonogram Programu Stypendialnego ŻAK  

1. Termin składania wniosków do 7 sierpnia 2022 r. 

2. Posiedzenie Komisji Stypendialnej – sierpień 2022 r. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu / poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do  
Programu  do 31 sierpnia 2022r 

4. Uroczyste wręczenie stypendiów – 3 września 2022 r. 

5. Realizacja programu/wypłata stypendiów - październik 2022r – czerwiec 2023r 

 

 
Kontakt: 

 Karolina Idzikowska– Tel. 729 280 011 e-mail: niezapominajka@nidzica.pl 

 

 

 
 

 

Kwota netto przypadająca na 
członka rodziny Liczba punktów 

do 2000 zł 
ponad 2000 zł 

20 
0 

mailto:niezapominajka@nidzica.pl

