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REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA TALENTÓW 

FUNDACJI ROZWOJU TALENTÓW Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania świadczeń pieniężnych w 

formie stypendiów celowych, dla uczestników programu (zwanego dalej: „Funduszem 

Stypendialnym dla Talentów” lub „Funduszem Stypendialnym”), stworzonego przez Fundację 

Rozwoju Talentów z siedzibą w Poznaniu (60-820) przy ul. Bolesława Prusa 20/9, wpisaną do 

rejestru fundacji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000294586, NIP 7792325513 (zwaną dalej: „Fundacją”). 

2. Regulamin określa także zasady współpracy z darczyńcami, wspierającymi Fundusz Stypendialny. 

 

§ 2 

1. Celem Funduszu jest pozyskiwanie środków finansowych na stypendia dla osób uzdolnionych, w 

szczególności w obszarze sportu, muzyki i nauki. 

2. Przyznawanie stypendiów (zwanych dalej: „Stypendiami”) uczestnikom Funduszu Stypendialnego 

(zwanym dalej: „Stypendystami”) ma na celu wspieranie indywidualnych przedsięwzięć, służących 

rozwojowi Stypendystów. 

 

§ 3 

Stypendia są finansowane przede wszystkim ze środków zgromadzonych przez Fundację od 

darczyńców indywidualnych oraz osób prawnych. Liczba i wysokość przyznanych Stypendiów zależy 

tym samym od ilości zgromadzonych środków pieniężnych. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE DLA STYPENDYSTÓW 

 

§ 4 

ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

 

1. Fundusz Stypendialny jest realizowany w trybie ciągłym, przez cały rok kalendarzowy. 

2. Przyjęcie osoby uzdolnionej do Funduszu Stypendialnego i wypłata Stypendium jest uzależniona 

od spełnienia warunków, o których mowa w § 9 oraz przejścia przez następujące etapy:  

a) Etap I – złożenie wniosku do Fundacji, 

b) Etap II – przyjęcie w poczet Stypendystów Funduszu Stypendialnego, 

c) Etap III – podpisanie umowy o współpracy z Fundacją, 

3. Aktualna procedura przyjmowania wniosków do Funduszu Stypendialnego, terminy naboru 

wniosków i inne ważne informacje są publikowane na stronie www.FundacjaRozwojuTalentow.pl. 

Brak informacji o naborze oznacza brak naboru Stypendystów w danym czasie. 

 

§ 5 

WNIOSEK, UMOWA 

 

1. Stypendia są przyznawane wyłącznie Stypendystom Funduszu Stypendialnego dla Talentów.  

2. Analiza kandydatury osoby zainteresowanej przyjęciem w poczet Stypendystów jest uzależniona 

od złożenia pisemnego wniosku w tym zakresie do Fundacji. W przypadku osób niepełnoletnich, 
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wniosek o zakwalifikowanie jako Stypendystę jest składany przez przedstawiciela ustawowego 

(matkę/ojca/opiekuna prawnego).  

3. Fundacja każdorazowo podejmuje uznaniową decyzję, czy przyjmuje daną osobę w poczet 

Stypendystów. Od decyzji Fundacji w tym przedmiocie odwołanie nie przysługuje. 

4. Podstawą do wypłaty Stypendium jest zawarcie z Fundacją umowy o współpracy w ramach 

Funduszu Stypendialnego dla Talentów (zwaną dalej: „Umową”). Umowa zostaje zawarta z 

pełnoletnim Stypendystą lub jego przedstawicielem ustawowym. 

 

§ 6 

POZYSKANIE ŚRODKÓW NA STYPENDIUM 

 

1. Podstawowym warunkiem wypłacenia Stypendyście Stypendium jest: 

a) uprzednie zgromadzenie środków na Stypendium poprzez:  

 przekazanie środków na Stypendium od darczyńców na rzecz Fundacji lub 

 zgromadzenie środków z innych programów prowadzonych przez Fundację lub 

 zgromadzenie środków pochodzących z odpisu 1% podatku, przysługującego Fundacji jako 

organizacji pożytku publicznego lub 

 innych źródeł. 

b) oraz dokonanie podziału zgromadzonych środków w sposób umożliwiający wypłatę Stypendium 

Stypendyście.  

2. W przypadku, gdy Fundacja nie zgromadzi środków pieniężnych na Stypendium – w części lub 

w całości – kwota Stypendium może ulec obniżeniu albo Stypendium może nie zostać ostatecznie 

wypłacone. 

 

§ 7 

WYPŁATA I ROZLICZENIE STYPENDIUM 

 

1. Termin wypłaty Stypendium jest ustalany indywidualnie z każdym Stypendystą. Stypendium jest 

przekazywane przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Stypendystę w Umowie. 

2. Stypendium jest dochodem Stypendysty. Dochody, powyżej obowiązującego zwolnienia, podlegają 

opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zaliczka na podatek od 

osób fizycznych będzie pobierana przez Fundację zgodnie z obowiązującym przepisami.  

3. Stypendysta otrzyma od Fundacji informację o wysokości uzyskanego dochodu i wysokości 

potrąconej zaliczki na poczet podatku dochodowego, w celu złożenia rocznego zeznania 

podatkowego w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania Stypendysty, w terminie 

określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 

4. W przypadku, gdy Stypendium zostanie przeznaczone na inny cel niż wskazany w Umowie, 

Fundacja ma prawo do żądania zwrotu Stypendium – na zasadach określonych szczegółowo w 

Umowie. 

5. Stypendysta jest zobowiązany do przedłożenia Fundacji pisemnego udokumentowania 

wykorzystania przekazanego Stypendium – na zasadach określonych szczegółowo w Umowie. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

1. Stypendyści wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Fundację, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w celu niezbędnym 

do uczestnictwa w Funduszu Stypendialnym, a także wykonywania statutowych zadań Fundacji. 

2. Stypendyści wyrażają ponadto zgodę na korzystanie (w tym publiczne wykorzystywanie) przez 

Fundację z prawa do ich wizerunku – na zasadach szczegółowo określonych w Umowie. 
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III. POSTANOWIENIA OGÓLNE DLA DARCZYŃCÓW 

 

§ 9 

1. Fundacja jest zobowiązana do przeznaczenia przekazanej darowizny na cel wskazany w umowie 

zawartej z darczyńcą (zwanej dalej: „Umową darowizny”). 

2. W sytuacji, w której przekazane tytułem darowizny środki pieniężne będą przewyższały 

uzasadnione potrzeby imiennie wskazanego Stypendysty Funduszu Stypendialnego lub celu 

wskazanego w Umowie darowizny, Fundacja jest uprawniona do przeznaczenia przedmiotowych 

środków („nadwyżki”) na rzecz innego Stypendysty lub inny cel związany z prowadzeniem 

Funduszu Stypendialnego. 

3. W przypadku, gdy przekazana kwota pieniężna zostanie przeznaczona na inny cel niż wskazany w 

Umowie darowizny lub w ust. 2 powyżej, darczyńca ma prawo do odwołania darowizny – na 

zasadach określonych w Umowie darowizny. 

4. Darczyńca wyraża zgodę, aby 10% z kwoty darowizny, która wpłynie na konto Fundacji, zostało 

przeznaczone przez Fundację na obsługę i prowadzenie Funduszu Stypendialnego lub innych 

programów tworzonych przez Fundację lub na realizację któregokolwiek z celów statutowych 

Fundacji. 

5. Na pisemną prośbę darczyńcy, Fundacja przedłoży darczyńcy pisemne udokumentowanie 

wykorzystania przekazanej kwoty darowizny. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Poznań, dnia 01.03.2017 roku 

 


