
Regulamin Programu Stypendialnego 

Fundacji Audemus Audire 

 
Preambuła 

 

Fundacja Audemus Audire uruchamia program stypendialny dla zdolnych i zaangażowanych 

społecznie młodych Polaków. Fundacja zamierza ufundować  9 stypendiów w roku. 

Program ma na celu wsparcie finansowe młodzieży w wieku 14-22 lat, która jest uzdolniona 

artystyczne, ale boryka się z zaburzeniami, chorobami, uzależnieniami. 

 

Definicje 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1. Program Stypendialny - Program Stypendialny Fundacji Audemus Audire; 

2. Rekrutacja – rekrutacja prowadzona na zasadach określonych w Regulaminie; 

3. Organizator - organizatorem Programu Stypendialnego jest Fundacja Audemus Audire,  

z siedzibą przy ul. Geodetów 45 lok 14, 05-509 Józefosław, NIP: 9512364365, Regon: 

146533217, KRS: 0000450085; 

4. Kandydat – osoba fizyczna, ubiegająca się o przyjęcie do Programu, która złożyła wniosek 

podczas Rekrutacji;  

5. Wniosek – wypełniony formularz wraz z załącznikami dostępny na stronie: 

www.audemusaudire.pl 

6. Stypendium – świadczenie pieniężne przyznawane w procedurze konkursowej przez 

Fundację, w określonej wysokości i na określony czas; 

7. Stypendysta – uczeń przyjęty do Programu, z którym została zawarta Umowa Stypendialna; 

8. Komisja Stypendialna – zespól oceniający Wnioski, w którego skład wchodzą przedstawiciele 

Organizatora oraz zaproszeni eksperci. 

 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin Programu Stypendialnego Fundacji Audemus Audire, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa cele, warunki uczestnictwa, kryteria wyboru Stypendystów, tryb 

wypłacania oraz przebiegu Stypendium, a także sposób informowania o Stypendium i jego 

warunkach. 

2. Program Stypendialny skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych i wyższych, 

którzy mimo swoich zaburzeń, chorób lub uzależnień realizują się artystycznie. 

3. Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe osób, które posiadają talent i chcą 

rozwijać swoje zainteresowania artystyczne. 

4. Udział w Programie Stypendialnym jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Decyzję o liczbie fundowanych stypendiów oraz o przyznaniu Stypendium podejmuje 

Fundacja Audemus Audire. Zakłada się, że w Programie Stypendialnym zostanie przyznanych 

9 Stypendiów w roku. 

http://www.audemusaudire.pl/


6. O ogłoszeniu Programu Stypendialnego decyduje Zarząd Fundacji. Nabór do Programu  

w 2020 roku rozpoczyna się 1 stycznia 2020 r., a pierwsze stypendia będą wypłacane od 

stycznia 2021 roku. 

7. Fundacja Audemus Audire zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłacania Stypendium  

w przypadku wystąpienia okoliczności potwierdzających znaczące pogorszenie kondycji 

finansowej Fundacji. 

9. Obsługę oraz nadzór nad Programem Stypendialnym sprawują pracownicy i wolontariusze 

Fundacji Audemus Audire. 

 

 

§ 2. 

Zasady przyznawania Stypendium 

1. Decyzję w sprawie przyznania Stypendium, decyzję o zawarciu Umowy Stypendialnej ze 

Stypendystą oraz decyzje we wszelkich innych sprawach dotyczących Programu 

Stypendialnego podejmuje Zarząd Fundacji AUDEMUS AUDIRE. 

2. Od decyzji Zarządu Fundacji nie przysługuje odwołanie. 

3. Zakłada się, że Stypendium będzie przyznane 9 osobom wybranym spośród wszystkich 

kandydatów, którzy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zakwalifikują się do 

otrzymania Stypendium. 

4. Przesyłając zgłoszenia do Programu Stypendialnego każdy z uczestników podpisuje 

oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego treści oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z realizacją Programu Stypendialnego. 

 

§ 3. 

Uprawnieni Wnioskodawcy 

1. O Stypendium może ubiegać się uczeń szkoły ponadpodstawowej lub wyższej. 

Stypendium może zostać przydzielone osobom, które spełnią następujące kryteria: 

a) są obywatelami Polski mieszkającymi na terenie Polski lub są obywatelami innego państwa 

ale posiadają Kartę Polaka i w okresie trwania Programu Stypendialnego uczą się  

i przebywają na terytorium RP; 

b) mają nie więcej niż 22 lata; 

c) realizują swoje zainteresowania w dodatkowych obszarach  

1. twórczość literacka, (forma dowolna) 

2. malarstwo, rysunek, grafika 

3. rzeźba 

d) prześlą swoje prace wraz z wymaganymi załącznikami na adres Fundacji Audemus Audire,  

ul. Geodetów 45 lok 14, 05-509 Józefosław lub na adres mailowy 

stypendium@audemusaudire.pl  

 

§ 4. 

Wartość i zasady wypłacania Stypendium 

1. W ramach Programu przyznawane jest roczne Stypendium, wynoszące: 

Twórczość literacka: 

I miejsce - 150 zł miesięcznie, płatne jednorazowo za cały rok 2020 do 31 stycznia 2020 r. 

II miejsce – 100 zł miesięcznie, płatne jednorazowo za cały rok 2020 do 31 stycznia 2020 r. 
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III miejsce – 50 zł miesięcznie, płatne jednorazowo za cały rok 2020 do 31 stycznia 2020 r. 

Malarstwo, rysunek, grafika: 

I miejsce - 150 zł miesięcznie, płatne jednorazowo za cały rok 2020 do 31 stycznia 2020 r. 

II miejsce – 100 zł miesięcznie, płatne jednorazowo za cały rok 2020 do 31 stycznia 2020 r. 

III miejsce – 50 zł miesięcznie, płatne jednorazowo za cały rok 2020 do 31 stycznia 2020 r. 

Rzeźba: 

I miejsce - 150 zł miesięcznie, płatne jednorazowo za cały rok 2020 do 31 stycznia 2020 r. 

II miejsce – 100 zł miesięcznie, płatne jednorazowo za cały rok 2020 do 31 stycznia 2020 r. 

III miejsce – 50 zł miesięcznie, płatne jednorazowo za cały rok 2020 do 31 stycznia 2020 r. 

 

2. Fundacja AUDEMUS AUDIRE nie dokonuje potrącenia z kwoty stypendium zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych zgodnie  z obowiązującymi przepisami i wystawia 

Stypendyście PIT 8C. 

 

§ 5. 

Zasady ubiegania się o Stypendium 

1. Osoby ubiegające się o przyznanie Stypendium zobowiązane są do złożenia poprawnie 

wypełnionego wniosku, który stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Do wniosku należy dołączyć w formie kopii następujących dokumentów: 

a) Kserokopia legitymacji szkolnej lub studenckiej, 

b) Skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający, że 

uczeń boryka się z chorobami, zaburzeniami lub uzależnieniami (np. epikryza ze 

szpitala) 

c) Uzasadnienie ubiegania się o stypendium w formie opisu do 500 znaków.  

W uzasadnieniu powinny znaleźć się informacje na temat tego jak stypendium może 

pomóc w dalszym rozwoju ucznia i osiąganiu kolejnych sukcesów w wybranej 

dziedzinie. 

d) Zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przystąpienie ucznia do programu 

stypendialnego, w przypadku kiedy Kandydat jest niepełnoletni. 

 

§ 6. 

Termin, tryb naboru wniosków 

1. Termin naboru wniosków rozpoczyna się 1 stycznia i upływa 25 listopada 2020 r. 

2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres 

siedziby fundacji. 

3. Fakt złożenia wniosku zostanie potwierdzony mailowo po złożeniu wniosku. 

4. Etapy kwalifikacji do Programu Stypendialnego:  

a) Etap pierwszy: weryfikacja nadesłanych wniosków pod kątem formalnym wraz  

z załącznikami przez Fundację AUDEMUS AUDIRE, 

b) Etap drugi: Ocena złożonych prac przez Komisję Stypendialną, 

c) Etap trzeci: Przyznanie Stypendiów przez Zarząd Fundacji AUDEMUS AUDIRE na 

podstawie listy rankingowej ocen Komisji Stypendialnej. 

5. Nie będą rozpatrywane 

a) wnioski, które zostaną złożone w sposób inny niż określony w niniejszym 

Regulaminie, 



b) wnioski złożone po terminie, 

c) wnioski pochodzące od osób spokrewnionych i spowinowaconych do drugiego 

stopnia włącznie z członkami Komisji Stypendialnej, pracownikami oraz członkami 

władz Fundacji AUDEMUS AUDIRE także wszystkimi osobami zaangażowanymi  

w organizację Programu Stypendialnego. 

d) wnioski zawierające braki lub nie spełniające kryteriów formalnych. 

 

 

§ 7. 

Ocena Wniosków 

1. Oceny wniosków dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Organizatora w drodze 

uchwały. 

2. Komisja składa się z przedstawicieli Organizatora oraz ekspertów w liczbie nie mniejszej niż 

trzy osoby. 

3. Wnioski są oceniane metodą punktową według następujących kryteriów:  

Estetyka Pracy – 0-10 pkt 

Motywacja na podstawie uzasadnienia opisanego we wniosku 0-6 pkt 

4. Każdy Wniosek musi być oceniony przez min. trzy osoby z Komisji Stypendialnej. 

5. Po zakończeniu oceny przez Komisję Stypendialną, Organizator sporządza listę rankingową 

wniosków uszeregowaną według średniej sumarycznej liczby uzyskanych punktów; 

6. Stypendium otrzymają młodzież najwyżej ulokowani w tym rankingu. 

7. Zarząd Fundacji AUDEMUS AUDIRE przyznaje Stypendia w drodze uchwały na podstawie 

listy rankingowej. 

 

 

§ 8. 

Zawiadamianie i ogłoszenie decyzji 

1. Wyłonieni przez Organizatora Stypendyści zostaną poinformowani o kwalifikacji do 

Programu Stypendialnego drogą mailową i/lub telefoniczną do 29 listopada 2020 r, wyniki 

zostaną ogłoszone 30 listopada 2020 r. 

2. Informacja o przyznanych stypendiach będzie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora www.audemusaudire.pl 

3. Decyzja o przyznaniu stypendiów ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

 

§ 9. 

Przyznanie i przeznaczenie stypendiów 

1. Formalne przystąpienie do Programu nastąpi po podpisaniu Umów Stypendialnych między 

wyłonionymi Stypendystami a Fundacją AUDEMUS AUDIRE. 

2. Stypendysta wykorzysta środki z przyznanego Stypendium na dalszy rozwój i pogłębianie 

wiedzy w swojej dziedzinie i po ukończeniu Programu przedstawi sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe z jego realizacji. 

3. Sprawozdanie z realizacji Programu Stypendialnego zostanie przedłożone Fundacji AUDEMUS 

AUDIRE przez stypendystę w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2021 roku. 
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4. Fundacja AUDEMUS AUDIRE określa w Regulaminie zakres możliwego przeznaczenia 

stypendium tj. materiały do prac artystycznych, kursy, szkolenia, wyjazdy edukacyjne, opłaty 

za zgłoszenia na konkursy, opłaty za zajęcia artystyczne, sprzęt komputerowy, specjalistyczne 

oprogramowanie,  

5. Fundacja AUDEMUS AUDIRE dopuszcza przeznaczenie 30% miesięcznej wartości raty 

stypendium na inne cele niż wymienione powyżej w pkt. 4 niniejszego paragrafu,  

w szczególności na cele socjalne. 

6. Środki, o których mowa powyżej nie wymagają rozliczenia. 

 

 

§ 10. 

Zasady i tryb wypłaty stypendiów 

1. Szczegółowe wymogi dotyczące przyznanego Stypendium określone zostaną w „Umowie 

Stypendialnej", zawieranej między Stypendystą a Fundacją AUDEMUS AUDIRE, której wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Stypendium przekazywane jest w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. po ogłoszeniu 

wyników naboru do Programu Stypendialnego. 

3. Stypendium przekazywane jest na osobiste konto bankowe stypendysty wskazane przez 

niego w Umowie. 

4. Organizator może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłacania Stypendium w przypadku: 

a. niespełniania przez Stypendystę kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, 

b. zaprzestania nauki szkolnej, 

c. zawieszenia w prawach ucznia, 

d. wymierzenia mu kary prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione 

z winy umyślnej, 

e. przedstawienia we wniosku o Stypendium nieprawdziwych informacji, 

f. stwierdzenia nagannego zachowania naruszającego dobry wizerunek Organizatora 

g. braku funduszy, 

h. niewywiązywania się przez Stypendystę z obowiązków określonych w §11 poniżej lub 

w Umowie. 

 

§ 11. 

Obowiązki Stypendysty 

1. Stypendysta jest zobowiązany do godnego reprezentowania Fundacji AUDEMUS AUDIRE. 

2. Stypendysta powinien utrzymywać bieżący kontakt z Organizatorem w zakresie ustaleń 

dotyczących realizacji Programu Stypendialnego, a w szczególności jest zobowiązany 

odbierać i odpowiadać na korespondencję e-mailową. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Programu Stypendialnego dostępny jest na stronie internetowej 

www.audemusaudire.pl 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub 

niemożnością powiadomienia ucznia o zakwalifikowaniu go do Programu Stypendialnego, 

które powstały z winy stypendysty. 

http://www.audemusaudire.pl/


3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

a) administratorem danych osobowych uczestników Programu Stypendialnego jest Fundacja 

AUDEMUS AUDIRE z siedzibą w Józefosławiu, z którym kontakt możliwy jest pod adresem 

fundacja@audemusaudire.pl, 

b) dane osobowe uczestników Programu przetwarzane będą w celu realizacji Programu 

Stypendialnego, 

c) dostęp do danych osobowych uczestników Programu mogą mieć następujący odbiorcy 

danych: i. upoważnieni pracownicy administratora danych, ii. usługodawcy, którym w drodze 

umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług 

świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, iii. podmioty uprawnione do 

otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

d) dane osobowe uczestników Programu będą przechowywane przez okres: i. do momentu 

zakończenia rekrutacji stypendystów przypadku nie przyznania stypendium, ii. przez okres  

5 lat od momentu zakończenia pobierania stypendium w przypadku przyznania stypendium. 

e) uczestnicy Programu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Można skorzystać z powyższych uprawnień, kierując stosowne pismo na adres 

siedziby Administratora danych osobowych, 

f) Uczestnicy Programu mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Fundacja AUDEMUS AUDIRE zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie 

materiały związane z Programem Stypendialnym, przekazane Fundacji AUDEMUS AUDIRE nie 

podlegają zwrotowi. 

5. Fundacja AUDEMUS AUDIRE zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć  

i innych informacji o Stypendystach Programu Stypendialnego we wszelkich materiałach 

promocyjnych i komunikacyjnych, zaś uczestnik Programu Stypendialnego wyraża zgodę na 

powyższe. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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