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REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW 
FUNDACJI ORLEN  

dzieciom i młodzieży - wychowankom Rodzinnych Domów Dziecka  
i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Typu Rodzinnego 

2019/2020 
 
 

Fundacja ORLEN wspiera edukację dzieci i młodzieży pozbawionej naturalnej opieki rodzicielskiej. 

Beneficjentami stypendium mogą zostać podopieczni Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego, przebywający w nich na podstawie skierowania 
wystawionego przez odpowiedni organ. 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom studiów dziennych, 
wieczorowych i zaocznych, wychowującym się w Rodzinnych Domach Dziecka („RDD") i Placówkach 
Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego („Placówka"). W  

 

§ 1 

Warunki uczestnictwa w Programie 

I. Stypendia naukowe 

1. O przyznanie stypendium naukowego mogą ubiegać się: 

 uczniowie 6, 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy 
w roku składania wniosku nie ukończyli 19 lat (w przypadku uczniów szkół 
ponadpodstawowych o czteroletnim programie nauki) lub 20 lat (w przypadku uczniów szkół 
ponadpodstawowych o pięcioletnim programie nauki); 

 studenci, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli 24 lat.  

2. Zarząd Fundacji określa liczbę osób, którym zostaną przyznane stypendia naukowe oraz 
wysokość Funduszu Stypendialnego na rok szkolny/akademicki.  

II. Stypendia sportowe  

1. O przyznanie stypendium sportowego mogą ubiegać się: 

 uczniowie 6, 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy 
w roku składania wniosku nie ukończyli 19 lat (w przypadku uczniów szkół 
ponadpodstawowych o czteroletnim programie nauki) lub 20 lat (w przypadku uczniów szkół 
ponadpodstawowych o pięcioletnim programie nauki); 
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III. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie stypendium tylko w ramach jednego 
modułu: naukowego lub sportowego. 

 

IV. Dodatkowa punktacja: 

W przypadku kandydatów o takiej samej średniej ocen, kryterium decydującym będzie 
posiadanie szczególnych osiągnięć, sukcesów, działalności społecznej lub orzeczenie o 
niepełnosprawności. 

§ 2 

Okres realizacji Programu 

1. Stypendium wypłacane będzie w cyklu comiesięcznym: 

 w przypadku uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych - od września 2019 
roku do czerwca 2020 roku włącznie z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.; 

 w przypadku studentów - od października 2019 roku do czerwca 2020 roku włącznie z 
zastrzeżeniem § 7 ust. 4. 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w Programie 

1. O stypendium naukowe mogą się ubiegać: 

 Uczniowie 6,7 lub 8 klasy szkoły podstawowej, których średnia ocen w poprzednim roku 
szkolnym wynosiła 4,5 i więcej; 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym 
wynosiła 4,0 i więcej; 

 uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym była niższa niż  
4,5 lub 4,0 (jednak nie niższa niż 3,5), ale mają inne szczególne osiągnięcia oraz sukcesy  
w działalności szkolnej, pozaszkolnej lub są zaangażowani w działania społeczne1; 

 studenci, których średnia ocen w poprzednim roku akademickim wynosiła  
4,0 i więcej (studenci rozpoczynający w październiku I rok studiów magisterskich również 
podają średnią ocen uzyskaną w poprzednim roku akademickim); przy innych dodatkowych 
osiągnięciach w wyjątkowych przypadkach średnia może być niższa ale nie niższa niż 3,5, 

 studenci pierwszego roku studiów, którzy na świadectwie maturalnym uzyskali  
z egzaminów pisemnych min. 90 punktów. Liczbę punków należy obliczyć stosując poniższy 
algorytm: 

 podstawą obliczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych 
zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % 
(50% = 50 punktów); 

 liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym 
mnożymy przez 0,4; 

                                                 
1 Jako działalność społeczną w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się dobrowolne i świadome oraz bez wynagrodzenia 
angażowanie się w pracę lub inne formy pomocy na rzecz osób lub grup, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucj i 
działających w różnych obszarach społecznych. 
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 liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy 
przez 0,6; 

 ostatecznym wynikiem jest suma punktów dla poszczególnych przedmiotów  
i poziomów. 

 

 

2. O stypendium sportowe mogą się ubiegać: 

 uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym wynosiła  
4,0 i więcej; 

 uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym była niższa niż  
4,0 (jednak nie niższa niż 3,5), ale mają inne szczególne osiągnięcia oraz sukcesy  
w działalności szkolnej, pozaszkolnej lub są zaangażowani w działania społeczne2; 

 uczniowie regularnie uczestniczący w zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę, 
członkowie klubu sportowego, podopieczni organizacji działających w obszarze sportu; 

 uczniowie posiadający udokumentowane osiągnięcia sportowe w konkurencjach 
indywidualnych lub zespołowych w roku szkolnym 2018/2019. 

§ 4 

Rekrutacja do Programu 

1. Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni uczeń/student lub w imieniu 
niepełnoletniego ucznia składa dyrektor Placówki lub prowadzący RDD. 

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 (stypendium naukowe) oraz Załącznik nr 2 (stypendium 
sportowe) do niniejszego Regulaminu. 

3. Osoby składające wnioski ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych 
przekazanych Fundacji dla celów przyznawania stypendium.  

4. Wnioski o stypendia Wnioskodawcy składają w następujący sposób: 

a) w terminie do 15 października 2019 roku należy wypełnić formularz aplikacyjny on-line, 
dostępny na stronie www.fundacja.orlen.pl, a następnie; 

b) w terminie do 25 października 2019 roku należy przesłać wydrukowany wniosek oraz 
komplet wymaganych dokumentów na adres: Fundacja ORLEN  
ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa z dopiskiem: RDD. 
 

5. Wnioski o przyznanie stypendium złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data 
stempla pocztowego). 

6. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne z załączonymi wszystkimi wymaganymi 
dokumentami. 

7. Wymaganymi dokumentami w rozumieniu Regulaminu są: 

 

 

 

                                                 
2 Jako działalność społeczną w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się dobrowolne i świadome oraz bez wynagrodzenia 
angażowanie się w pracę lub inne formy pomocy na rzecz osób lub grup, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji 
działających w różnych obszarach społecznych. 
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I. Stypendium naukowe: 

 wypełniony formularz aplikacyjny zgodny z wzorem na stronie www.fundacja.orlen.pl 
(wydruk kopii przesłanej przez system aplikacyjny na adres e-mail Wnioskodawcy), podpisany 
przez Wnioskodawcę; 

 dla uczniów - kopia świadectwa za rok szkolny 2018/2019 poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez szkołę; 

 dokumenty uwiarygodniające osiągnięcia i sukcesy ucznia/studenta (np. ze szkoły, ośrodka 
kultury itp.) oraz/lub zaangażowanie w działania społeczne, (kserokopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem); 

 dla studentów - zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt bycia studentem oraz 
zawierające informacje o osiągniętej średniej ocen w roku akademickim 2018/2019; 

 dla nowo przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia oraz I rok jednolitych studiów 
magisterskich – poświadczona przez szkołę lub uczelnię kopia świadectwa maturalnego oraz 
informacja potwierdzająca fakt przyjęcia na studia; 

 dla nowo przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia - informacja potwierdzająca fakt 
przyjęcia na studia oraz zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o osiągniętej średniej 
ocen w roku akademickim 2018/2019; 

 w przypadku osoby niepełnosprawnej – kopia orzeczenia o niepełnosprawności; 

 w przypadku kandydatów przebywających w RDD/Placówce - kopia dokumentu 
poświadczającego skierowanie do RDD/Placówki; 

  w przypadku usamodzielnionych wychowanków - zaświadczenie potwierdzające fakt 
wychowywania się w przeszłości w RDD/Placówce wystawione przez dyrektora 
Placówki/prowadzącego RDD lub organ sprawujący nadzór nad pieczą zastępczą.  

II. Stypendium sportowe: 

 wypełniony formularz aplikacyjny zgodny z wzorem na stronie www.fundacja.orlen.pl 
(wydruk kopii przesłanej przez system aplikacyjny na adres e-mail Wnioskodawcy), podpisany 
przez Wnioskodawcę; 

 kopia świadectwa za rok szkolny 2018/2019 poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
szkołę; 

 dokumenty uwiarygodniające osiągnięcia i sukcesy sportowe ucznia (kserokopie 
potwierdzone za zgodność z oryginałem);opinia trenera / opiekuna sportowego / nauczyciela 
wychowania fizycznego na temat ucznia; 

 w przypadku osoby niepełnosprawnej – kopia orzeczenia o niepełnosprawności; 

 w przypadku kandydatów przebywających w RDD/Placówce - kopia dokumentu 
poświadczającego skierowanie do RDD/Placówki; 

  w przypadku usamodzielnionych wychowanków - zaświadczenie potwierdzające fakt 
wychowywania się w przeszłości w RDD/Placówce wystawione przez dyrektora 
Placówki/prowadzącego RDD lub organ sprawujący nadzór nad pieczą zastępczą. 

8. Rozpatrzone wnioski  nie będą zwracane.  

 

 

http://www.fundacja.orlen.pl/
http://www.fundacja.orlen.pl/
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 § 5  

Rozstrzygnięcie Programu 

 

1. Stypendia przyznaje powołana przez Zarząd Fundacji Komisja Stypendialna ("Komisja"). 

2. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r. 

3. Stypendium naukowe jest przyznawane kandydatom, którzy uzyskują najlepsze wyniki w nauce z 
uwzględnieniem § 6, ust. 1, pkt b) i c) oraz § 6, ust. 2, pkt b) i c) 

4. W szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać stypendium uczniowi/studentowi 
niespełniającemu warunków zawartych w § 3.  

5. Stypendium sportowe jest przyznawane kandydatom, którzy zgromadzili najwięcej osiągnięć w 
konkurencjach indywidualnych i zespołowych. Za osiągnięcia sportowe uznaje się m.in. zdobycie 
medalu w zawodach sportowych na poziomie szkolnym i gminnym, uczestnictwo w 
powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych, czynne uczestnictwo w 
rozgrywkach ligowych.  

§ 6 

Wysokość stypendium 

1. Wysokość stypendium naukowego uczniowskiego wynosi 300 brutto zł. 

2. Wysokość stypendium sportowego wynosi 300 brutto zł. 

3. Wysokość stypendium studenckiego wynosi 400 brutto zł.  

 

§ 7 

Zakres obowiązywania Programu 

1. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie Umowy Stypendialnej oraz złożenie 

wypełnionego prawidłowo Oświadczenia. Warunkiem wypłaty stypendium jest odesłanie pocztą 

lub kurierem podpisanej Umowy Stypendialnej wraz z Oświadczeniem w dwóch egzemplarzach 

do 31 stycznia 2020  r. W przeciwnym wypadku stypendium nie zostanie przez Fundację ORLEN  

przekazane, a umowa będzie uważana za niezawartą, na co Wnioskodawca wyraża zgodę.  

2. Umowa zostanie przesłana mailem na adres wskazany we wniosku.   

 

3. Wypłaty stypendium będą dokonywane do piętnastego dnia każdego miesiąca. 

4. Pierwsza wypłata stypendium nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Fundację podpisanej 
przez Wnioskodawcę Umowy Stypendialnej wraz z Oświadczeniem.  

5. Stypendium będzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany we wniosku stypendialnym. 

6. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie 
oświadczenia niezgodnie z rzeczywistością lub instrukcjami zawartymi w formularzu.  

7. Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Fundację o zmianie stanu faktycznego 
wynikającego z Oświadczenia, nie później niż przed wypłatą stypendium za miesiąc, którego 
dotyczy zmiana.  

8. O zmianie stanu faktycznego po wypłacie Wnioskodawca jest obowiązany zawiadomić Fundację 
w ciągu 30 dni od daty zmiany. 
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9. Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji 
www.fundacja.orlen.pl i będą mogły być publikowane w mediach.  

§ 8 

Zaprzestanie wypłaty Stypendium 

1. Fundacja może wstrzymać wypłatę stypendium, jeśli: 

 wnioskodawca przedstawił niezgodne z prawdą dokumenty i oświadczenia, na podstawie 
których przyznano stypendium; 

 uczeń/student zaprzestał kontynuowania nauki; 

 uczeń zrezygnuje ze swoich aspiracji, świadomie zaniżając dotychczasowy poziom sportowy. 

2. Fundacja ma prawo do ubiegania się o zwrot nienależnego stypendium. 

3. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości Fundacja ma prawo wymagać potwierdzenia, 
że uczeń/student kontynuuje naukę lub treningi – w przypadku stypendiów sportowych, a 
stypendysta jest zobowiązany takie potwierdzenie niezwłocznie dostarczyć.  

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do: 

 kontaktu z wybranymi stypendystami w celu zbierania informacji o sposobie wykorzystania 
stypendium; 

 ankietowania stypendystów pod kątem realizacji programu stypendialnego  
i ewaluacji prowadzonych w tym obszarze działań; 

 kontaktu z wybranymi stypendystami w związku z innymi działaniami statutowymi Fundacji; 

 wykorzystywania wizerunku stypendystów w prowadzonych działaniach komunikacyjnych. 

§ 10 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji programu stypendialnego jest 
Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku (ul. Chemików 7, 09-411 Płock). Osobie, której dane dotyczą 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Bez zgody dane nie będą 
udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, 
jednakże niezbędne dla ubiegania się o stypendium i w przypadku jego przyznania – wypłaty 
świadczeń. 

 
§ 11 

We wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie lub wykraczających poza jego ramy 
decyzje podejmuje Zarząd Fundacji. 

§ 12 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2019 roku.  

 


