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PROGRAM STYPENDIALNY  

„MAM PASJĘ POWYŻEJ ŚREDNIEJ” 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 

 

1. Do kogo jest skierowany Program?  

Program skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów 

szkół ponadpodstawowych mieszkających w Płocku oraz na terenie powiatu płockiego. 

Stypendyści programu „Mam pasję powyżej średniej” charakteryzują się wysokimi ocenami, 

licznymi nagrodami w konkursach, zaangażowaniem nie tylko w szkole, ale także poza nią. 

2. Jaka jest minimalna średnia ocen za rok szkolny 2020/21, która umożliwia 

ubieganie się o stypendium? 

Minimalna średnia ocen za rok szkolny 2020/21, która umożliwia ubieganie się o stypendium 

wynosi: 

a) dla stypendium sportowego - 4,00  

b) dla stypendium naukowego: 

 uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej - 4,75 

 uczniów szkół ponadpodstawowych - 4,5  

3. W jaki sposób są przyznawane stypendia? 

Stypendia zostaną przyznane tym uczniom, którzy w procesie rekrutacji otrzymają najwyższą 

liczbę punktów, a ich kandydatury zostaną zaakceptowane przez Komisję Stypendialną. 

4. Jak wygląda punktacja? 

Szczegółowa punktacja znajduje się w Regulaminie Programu. 

5. Od kiedy można składać wnioski? 

Nabór wniosków o stypendium „Mam pasję powyżej średniej” trwa od 7 września 2021 roku. 

Rekrutacja do programu składa się z dwóch etapów: 

a) uzupełnienie formularza aplikacyjnego on-line do 20 września 2021 roku; 

b) wydrukowanie, podpisanie i wysłanie pocztą tradycyjną formularza aplikacyjnego 

oraz niezbędnych dokumentów, które wskazane są w regulaminie do 4 października 

2021 roku na adres Biura Fundacji w Warszawie (ul. Bielańska 12, Warszawa 00-085) 

z dopiskiem „STYPENDIUM PŁOCK”.  

  



 
 

 strona 2 

6. Czy do Fundacji należy przesłać oryginały dokumentów? 

Wszelkie dokumenty wysyłane do Fundacji (świadectwo, dyplomy) powinny być kopiami 

poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez wystawcę, szkołę bądź rodzica. Fundacja nie 

zwraca przesłanych dokumentów. 

7. Czym są dokumenty poświadczające osiągnięcia ucznia? 

Wnioski stypendystów oceniane są na podstawie przesłanych dokumentów, którymi są 

wszelkie wystawione dokumenty przez organizatora działania bądź dyrekcję szkoły/ 

wychowawcę. Akceptujemy dyplomy, wszelkie zaświadczenia, wykaz osiągnięć ze świadectwa 

szkolnego, informację od wychowawcy z odręcznymi podpisami, pieczątkami poświadczone za 

zgodność z oryginałem. Prosimy o nieprzysyłanie zrzutów ekranów stron internetowych, zdjęć 

medalów bądź pamiątek po konkursach. 

8. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki? 

Lista stypendystów zostanie opublikowana do końca listopada 2021 roku na stronie 

www.fundacja.orlen.pl 

9. Czy mogę zgłosić więcej niż jedno dziecko?  

Tak. Każde dziecko, które się kwalifikuje do stypendium może zostać zgłoszone. Dla każdego 

należy też złożyć oddzielny wniosek. 

10. Mam skończone 18 lat. Czy mogę samemu złożyć wniosek, czy muszą zrobić to 

rodzice w moim imieniu? 

Uczeń pełnoletni może złożyć wniosek we własnym imieniu. 

11. Nie jesteśmy rodzicami biologicznymi dziecka. Czy możemy złożyć wniosek?  

Jeśli są Państwo rodzicami zastępczymi lub opiekunami prawnymi dziecka, to jak najbardziej 

mogą Państwo złożyć wniosek. 

12. Dzieci z jakich klas kwalifikują się do Programu? 

Do programu kwalifikują się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczęszczać 

do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, albo do szkoły ponadpodstawowej. Ponadto w roku 

przyznania stypendium nie mogą ukończyć 19. roku życia (w przypadku uczniów szkół 

ponadpodstawowych o trzyletnim programie nauki) lub 20. roku życia (w przypadku uczniów 

szkół ponadpodstawowych o czteroletnim programie nauki). 

13. Jak będzie wypłacane stypendium? 

Stypendium będzie wypłacane co miesiąc i obejmie okres od września 2021 roku do czerwca 

2022 roku włącznie.  

14. Co należy dołączyć do wniosku? 

Do wniosku należy dołączyć: 

a) kopię świadectwa z roku szkolnego 2020/2021 poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez szkołę bądź rodzica/opiekuna; 
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b) w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kopię orzeczenia o niepełnosprawności 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, szkołę bądź 

rodzica / opiekuna; 

c) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia dziecka za rok szkolny 2020/2021 

(zgodnie z wnioskowanym stypendium) oraz poświadczających zaangażowanie w 

działania społeczne, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wystawcę 

dokumentu (np. organizację pozarządową, stowarzyszenie itp.), szkołę bądź 

rodzica/opiekuna. 

15. Czy mogę się dowiedzieć ile punktów uzyskałem? 

Według regulaminu ocena punktowa nie zostanie przekazana wnioskodawcom. 

16. Czy dostanę informację o przyznanym lub nieprzyznanym stypendium? 

Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie Fundacji ORLEN (www.fundacja.orlen.pl) do 

końca listopada 2021 roku. Identyfikacja odbywać się będzie na podstawie numerów nadanych 

wnioskodawcom w formularzu elektronicznym (lewy górny róg pierwszej strony). Fundacja 

skontaktuje się wyłącznie z Wnioskodawcami, którym Zarząd Fundacji przyznał Stypendium. 

17. Jakiej wysokości będzie stypendium? 

Wysokość miesięcznego Stypendium dla Stypendysty wynosi: 

a) Dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych   200zł 

b) Dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych   300zł 

18. Złożyłem wniosek w imieniu mojej córki w programie stypendialnym „Dla Orłów”. 

Czy mogę złożyć wniosek również w programie „Mam pasję powyżej średniej”?  

Według Regulaminu można złożyć wniosek w tylko jednym programie stypendialnym.  

19. Co muszę dołączyć do wniosku w przypadku jak średni miesięczny dochód netto na 

osobę jest poniżej 1401 zł? 

W takiej sytuacji należy dołączyć: 

a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia 

stwierdzające dochody rodziny w roku 2020 lub uzupełniony formularz PIT wraz z 

potwierdzeniem złożenia dokumentu. Dodatkowo w przypadku rodzin posiadających 

gospodarstwo rolne – również zaświadczenie o dochodach uzyskanych za rok 2019 

wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca prowadzenia gospodarstwa 

bądź zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa. W przypadku osiągania dochodów 

innego rodzaju (zasiłki / zapomogi / świadczenia alimentacyjne, etc.) konieczne jest 

dołączenie dokumentów potwierdzających ich wysokość uzyskaną w 2020 r. W 

przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko/dzieci konieczne jest 

dołączenie pisemnego oświadczenia o wysokości alimentów otrzymanych w 2020 r. 

b) zaświadczenia ze szkół bądź uczelni wyższych dotyczące rodzeństwa kandydata, 

jeżeli kandydat posiada rodzeństwo, w celu ustalenia czy rodzeństwo kandydata 

kontynuuje naukę i tym samym jest wliczone do gospodarstwa domowego 

http://www.fundacja.orlen.pl/
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20. W jakim celu muszę podawać średni miesięczny dochód netto na osobę? 

Rubryka, w której podają Państwo średni miesięczny dochód netto na osobę jest 

nieobowiązkowa. Jeśli Państwa nie dotyczy prosimy wpisać cyfrę „0”. Komisja stypendialna 

bierze pod uwagę dodatkowe punkty za dochód, gdy liczba osób spełniających kryteria 

programu stypendialnego jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania. Wtedy 

pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą punktację 

i osoby o najniższych dochodach na osobę w rodzinie. 

21. Czy świadczenie „500+” wlicza się do średniego miesięcznego dochodu netto?  

Nie, prosimy o nieuwzględnianie tego świadczenia w wyliczeniach. 

22. Co należy zrobić w przypadku, gdy gmina nie prowadzi ewidencji dochodów z 

gospodarstwa i może wystawić jedynie zaświadczenie o ilości hektarów fizycznych i 

przeliczeniowych? 

W tej sytuacji akceptujemy zaświadczenie informujące wyłącznie o ilości hektarów i 

przeliczeniowych. Informacje o stawce dochodu za 1 ha przeliczeniowy znajduje się na stronie 

internetowej: Główny Urząd Statystyczny / Opracowania sygnalne / Komunikaty i 

Obwieszczenia / Lista komunikatów i obwieszczeń / Komunikat w sprawie tablicy średniego 

dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Według tegorocznego obwieszczenia Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny dochód z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych  z 1 hektara przeliczeniowego w 2019 roku wynosi 3244 zł. Obliczenia 

należy dokonać samodzielnie.  

 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2019-roku,278,7.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2019-roku,278,7.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2019-roku,278,7.html

