
Regulamin Programu Stypendialnego „Dodaj Skrzydeł” 

  
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania stypendiów przez Stowarzyszenie Piękne 
Anioły w ramach programu stypendialnego Dodaj Skrzydeł. 

2. Celem Programu jest wspieranie rozwoju wybitnie uzdolnionych dzieci z oraz pomoc dzieciom 
z ubogich rodzin. Stowarzyszenie Piękne Anioły wspiera podopiecznych poprzez niwelowanie 
barier finansowych stojących na przeszkodzie w rozwijaniu zainteresowań swoich podopiecznych 
oraz nagradzanie szczególnie zdolnych uczniów. 

 § 2 
Definicje 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1. Stowarzyszeniu – rozumie się przez to stowarzyszenie Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie, ul. 

Królewska 57, 30 – 081 Kraków, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000459857. 

2. Programie -  rozumie się przez to program stypendialny „Dodaj Skrzydeł” realizowany przez 
Stowarzyszenie. 

3. Wnioskodawcy – rozumie się przez to małoletniego działającego przez przedstawiciela 
ustawowego, który ma zostać objęty Programem lub osobę, która ukończyła 18 lat i składa 
wniosek we własnym imieniu.  

 § 3 
Warunki przyznawania stypendium 

1. Uczestnikami Programu mogą być Wnioskodawcy będący uczniami szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych mający miejsce zamieszkania na terytorium RP, którzy spełniają co najmniej 
jeden warunków: 

a) dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł netto na osobę, 

b) Wnioskodawca wykazuje ponadprzeciętne zdolności w dziedzinach: nauki, sportu lub 
kultury. 

2. Forma i wysokość wsparcia jest ustalana przez zarząd Stowarzyszenia w zależności od 
indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy. 

3. Wsparcie stypendialne przyznawane jest jednorazowo na dany cel lub na dany rok szkolny i nie 
podlega waloryzacji. 

4. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o formie pomocy przyznawanej Wnioskodawcy 
w postaci jednorazowego lub okresowego wsparcia rzeczowego bądź finansowego.  

5. Program może obejmować w szczególności: 

a) opłacenie kursu związanego z zainteresowaniami Wnioskodawcy,  

b) zakup książek, instrumentów i innych materiałów potrzebnych Wnioskodawcy,  

c) opłacenie wyjazdu związanego z zainteresowaniami Wnioskodawcy. 

§ 4 

Składanie wniosków 

1. Warunkiem objęcia Programem jest poprawne wypełnienie wniosku oraz złożenie go wraz 
z załącznikami. 



2. Uprawnieni do złożenia wniosku są przedstawiciele ustawowi Wnioskodawcy, a w razie 
osiągnięcia przez Wnioskodawcę pełnoletności, on sam. 

3. W celu zgłoszenia Wnioskodawcy do Programu należy wypełnić wniosek oraz przedstawić : 

a) kopię świadectwa szkolnego za ubiegły rok szkolny, 

b) kopie zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających szczególne uzdolnienia i 
osiągnięcia Wnioskodawcy ubiegającego się o objęcie Programem, 

c) kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku 
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, 

d) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania 
Wnioskodawcy o wysokości dochodów rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku, 

e) zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca 
zamieszkania Wnioskodawcy w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa 
rolnego, 

f) Wysokość dochodów uzyskiwanych z innego źródła. 

4. Kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 3, powinny być poświadczone za zgodność 
z oryginałem. W przypadku braku możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem, 
Wnioskodawca przedkłada do wglądu oryginał dokumentu. 

5. W przypadku, gdy wniosek dotyczy objęcia Programem ze względu na wybitne osiągnięcia 
Wnioskodawcy § 4 pkt 3 lit. c-f nie stosuje się.  

6. Wniosek wraz z załącznikami należy wysłać listem poleconym na adres Luborzyca 142  
32-010 Kocmyrzów. 

7. Wniosek stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

8. Oświadczenie o którym mowa w § 4 pkt 3 lit. c stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

9. Za zgodność z prawdą danych wskazanych we wniosku odpowiedzialność ponosi wyłącznie 
Wnioskodawca.  

 § 5 
Rozpatrywanie wniosków  

1. Wnioski o przyznanie Stypendium rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Zarząd zastrzega, że rozpatrywane będą jedynie kompletne wnioski. 

3. O przyznaniu stypendium Wnioskodawca zostanie poinformowany niezwłocznie listem wysłanym 
na adres wskazany we wniosku lub adres e-mail. 

§ 6 
Obowiązki stron 

1. Stowarzyszenie zapewnia poufność danych osobowych uzyskanych przy wnoszeniu 
i rozpatrywaniu wniosków o objęcie Programem. 

2. Stowarzyszenie i Wnioskodawca po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zobowiązani są do 
zawarcia umowy o objęcie Programem. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności jej 
warunków. 

3. Wnioskodawca wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku do celów promocji 
Programu, Stowarzyszenia oraz jego darczyńców.  

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do udzielania Stowarzyszeniu informacji o przebiegu Programu. 
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Stowarzyszenia o każdej zmianie, która 

mogłaby mieć wpływ na objęcie Programem, w szczególności o zmianie w osiąganych 
dochodach. 



6. Wnioskodawca zobowiązany jest do podania danych zgodnie z prawdą, w przypadku gdy 
Wnioskodawca zostanie objęty Programem na skutek podania nieprawdziwych danych, decyzję o 
objęciu Programem cofa się, a Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu przekazanego mu 
stypendium. 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Programu. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje zarząd Stowarzyszenia. 

Załączniki: 

1. Wniosek o objęcie Programem  

2. Oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz 
dodatków do zasiłku rodzinnego 

___________________ 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia  

Załącznik nr 1 - Wniosek o objęcie Programem  

1. Dane Wnioskodawcy

Nazwisko



Imię

Data urodzenia

PESEL

Adres  zamieszkania

Adres e-mail

Numer telefonu

2. Dane przedstawiciela ustawowego 

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

PESEL

Numer i seria dowodu osobistego

Adres zamieszkania

Adres e-mail

Numer telefonu

3. OPIS ZAINTERESOWAŃ I OSIĄGNIĘĆ



4. WSKAZANIE POŻĄDANEJ FORMY WSPARCIA 

5. DOCHODY : 

1. liczba osób w gospodarstwie domowym: 

2. źródła dochodu: 

3. wysokość opłat na utrzymanie:  

4. Łączny całkowity dochód gospodarstwa domowego (netto):  

5. Dochód netto na członka gospodarstwa domowego: 



Załącznik nr 2 Oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego 
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w rekrutacji w 
Programie, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, (Dz.U. 1997 
nr 133 poz. 883 z późn. zm.)                                             

   …………………………………… 
    (podpis) 

Dane osobowe Wnioskodawcy za pośrednictwem formularza przetwarzane są przez 
Stowarzyszenie Piękne Anioły z siedzibą w Krakowie, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000459857 (Administrator danych 
osobowych).  
Dane przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przetwarzane są przez 
Administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu przyznawania stypendiów.  
Dane osobowe Wnioskodawcy obejmujące imię nazwisko oraz numer PESEL przetwarzane są 
przez Administratora w celu wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz.922.  
Wnioskodawcy przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
Wnioskodawcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia 
danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam 
prawdziwość danych objętych niniejszym wnioskiem 

                   ………..………………………… 
                  (podpis) 



OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO ZASIŁKU 

Ja niżej podpisana/y.……………………………………………………………… urodzona/
y … … … … … … … … … … … … . . w … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . , 
PESEL……………………… oświadczam, że przysługuje mi prawo do zasiłku rodzinnego 
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia  28 listopada 2003 r., 
Dz.U.2017.1952 t.j. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/y odpowiedzialności 
karnej przewidzianej w   art. 233 Kodeksu karnego. 

                                                                           ………………………………………………… 
                                                                         (podpis) 


