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Świętochłowice, 14 maja 2018 

 

Uchwała w sprawie przyznawania i udzielania 

Stypendium Naukowego Aktywnych Fundacji dd!kk 
 

Mając świadomość aktywności wolontariuszy w rozwoju Fundacji „dzień dobry! kolektyw kultury”, 

widząc szansę na stałe podnoszenie poziomu ich wykształcenia, dostrzegając potrzebę docenienia 

i dodatkowego umotywowania najlepszych z nich, 

 

Zarząd Fundacji uchwala, co następuje: 

 

§1
 

1. Ustanawia się nagrodę pieniężną przyznawaną w miarę możliwości finansowych 

uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom działającym w ramach 

Fundacji dd!kk. 

2. Uprawnionymi do otrzymania nagrody są uczniowie gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych oraz studenci spełniający łącznie następujące warunki: 

a) posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź/i sportowe (średnia, 

publikacje, konferencje, wystawy, koncerty, miejsca na podium); 

b) są zaangażowani w pracę na rzecz rozwoju i promocji Fundacji. 

 

§2 

1. Nagrody przyznawane są przez Prezesa Zarządu Fundacji. 

2. Wysokość nagrody ustalana jest indywidualnie i każdorazowo za konkretną aktywność. 

Nagroda może zostać przydzielona także w formie ogólnego wyróżnienia za całokształt 

działalności. 

3. Zasady i tryb przyznawania nagrody określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

4. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały jest Prezes Zarządu Fundacji. 

 

§3 

1.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik

 

do Regulaminu przyznawania 

i udzielania Stypendium Naukowego 

Aktywnych Fundacji dd!kk 

 

Regulamin przyznawania Stypendium Naukowego Aktywnych Fundacji dd!kk
 

Niniejsze stypendium stanowi wyraz uznania Zarządu Fundacji dla osiągnięć naukowych osób 

zaangażowanych w działalność Fundacji. 
 

1. Nagroda przyznawana jest uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom 

legitymujących się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i/bądź sportowymi oraz 

zaangażowaniem w pracę na rzecz promocji i rozwoju Fundacji.
 

2. Nagroda może być przyznana przez Prezesa Zarządu Fundacji każdorazowo po zakończeniu 

konkretnego projektu w Fundacji jako wyróżnienie za aktywne włączenie się w tą działalność albo w 

formie ogólnego wyróżnienia za całokształt działalności, jeśli dana osoba włożyła duży wkład Fundację 

w ramach różnych projektów.
 

3. Oceny zaangażowanych osób dokonuje Prezes: na wniosek osoby zaangażowanej, na wniosek innej 

osoby mającej wiedzę o wysiłku włożonym przez osobę zaangażowaną, a także według własnej 

inicjatywy Prezesa. Wniosek musi zawierać listę konkretnych osiągnięć naukowych, artystycznych 

i/lub sportowych (wraz ze skanami dokumentów potwierdzających te osiągnięcia) oraz informację o 

zakresie prac, jakie kandydat wykonał na rzecz Fundacji.

 

4. Kryterium przyznawania nagród stanowi ocena osoby zaangażowanej w proporcjach 60/40 na rzecz 

oceny zaangażowania w pracę w rozwój Fundacji.
 

5. Stypendium może otrzymać nie więcej niż 6 osób każdorazowo po zakończeniu konkretnego projektu 

w Fundacji albo nie więcej niż 12 osób w ciągu danego roku akademickiego, jeśli wyróżnienie 

przyznawane jest za całokształt działalności.
 


