
Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Ks. Adama Podżorskiego 

I. Postanowienia ogólne 

O ile w dalszej części używa się określenia: 

1)   fundusz – oznacza to Fundusz Stypendialny im. Ks. Adama Podżorskiego; 

2)   CME – oznacza to Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie; 

2)   szkoła – oznacza to Szkołę Biblijną CME w Dzięgielowie; 

3)   dyrektor – oznacza to dyrektora CME w Dzięgielowie; 

4)   Komisja – oznacza to Komisję Stypendialną im. Ks. Adama Podżorskiego 

  

II. Fundusz 

1.  Fundusz tworzą środki pochodzące z darowizn celowych i innych źródeł. 

2.  Darowizny celowe są dobrowolnymi wpłatami darczyńców na cele funduszu. 

3.  Komisja składa Radzie CME sprawozdanie z wykonania funduszu na dany rok obrotowy. 

  

III. Warunki przyznawania stypendium  

1.  Stypendia przyznawane są na wniosek: 

1)   studenta rozpoczynającego lub kontynuującego naukę w szkole; 

2)   dyrektora szkoły; 

3)  dyrektora CME 

4)  członka Rady CME; 

5)   członka Komisji funduszu. 

 

2.  Stypendia przyznawane są studentom, którzy: 

    1)   zostali zakwalifikowani na I rok lub zaliczyli I rok i zakwalifikowali się na II rok nauki 

w szkole; 

    2)   znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, która będzie oceniana przez Komisję na 

podstawie złożonego wniosku, przedstawionego przez wnioskodawcę. 

     

3.  Stypendium jest przyznawane na okres jednego roku.  

4.  Kontynuacja stypendium wymaga złożenia nowego wniosku. 

5.  Osoba wnioskująca o stypendium ma obowiązek zawiadomić Komisję o zmianie 

warunków bytowych stypendysty lub o zaprzestaniu przez niego nauki w szkole. 

6.  Stypendia z darowizn celowych przyznawane są zgodnie z powyższymi zasadami, a ich 



wysokość może być ustalona przez darczyńcę. 

7.  Nie będą rozpatrywane wnioski o stypendia złożone przez osoby niewymienione w pkt. III 

ust. 1. pkt 1–5 regulaminu. 

8.  Wnioski o stypendia składane są do 30 września. Wnioski złożone po tym terminie mogą 

być rozpatrzone tylko wyjątkowo, gdy dotyczą wypadków losowych. 

  

IV. Komisja stypendialna 

1. W skład Komisji wchodzą 3 osoby: 

a/ członek rodziny ks. Adama Podżorskiego 

b/ koordynator szkoły 

c/  dyrektor CME 

2.  Członków Komisji powołuje na czas nieokreślony Rada CME a wskazuje rodzina  

ks. Adama Podżorskiego. 

3.  Członek Komisji może być odwołany w każdym czasie przez Radę CME. 

4.  Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

5.  Członkowie Komisji rozpatrują wnioski w sposób jawny i przyznają stypendia w 

obecności wszystkich członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów „za” i 

„przeciw” decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

6.  Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej dwa razy w roku: nie później niż w 

pierwszej dekadzie października rozpatrywane są wnioski i przyznawane stypendia; w 

czerwcu Komisja analizuje wykonanie funduszu i przygotowuje sprawozdanie. 

7.  Posiedzenia Komisji zwoływane są z inicjatywy przewodniczącego Komisji lub przez 

Radę CME. 

8.  Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

9.  Decyzje Komisji w sprawie przyznania, odebrania lub nieprzyznania stypendium 

podejmowane są w trybie uchwały i mają charakter ostateczny. 

10.  Przewodniczący Komisji lub Rada CME mogą zwołać nadzwyczajne posiedzenie 

Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków o stypendium, które wpłynęły po 30 września i 

są uzasadnione wypadkami losowymi. Stypendia przyznane na nadzwyczajnym 

posiedzeniu Komisji mogą obejmować okres krótszy niż rok akademicki. 

11. W wyjątkowych wypadkach losowych komisja może przyznać stypendium studentom, 

którzy nie spełniają warunków określonych w pkt. III. ust. 2. pkt 1) lub 2) regulaminu. 

 

V. Wypłata stypendium socjalnego 

Przyznane stypendium przekazywane jest na konto szkoły i jest przeznaczone na 

częściowe lub całościowe pokrycie czesnego.  
 


