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Regulamin funduszu stypendialnego Gdańskiej Fundacji 

Innowacji Społecznej ufundowanego przez Pawła Adamowicza 

 

 

1.      Z Funduszu stypendialnego Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej ufundowanego 

przez Pawła Adamowicza finansowane są stypendia dla młodzieży, osiągającej dobre wyniki 

w nauce oraz pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu miasta Gdańska.  

 

2.      Komisja Funduszu stypendialnego w pierwszej kolejności przyznaje stypendia osobom 

pochodzącym z niezamożnych rodzin wielodzietnych (rodzin, które posiadają minimum troje 

dzieci).  

 3.      Kandydatom Fundusz stypendialny oferuje: 

a) Stypendium dla gimnazjalisty w wysokości 140 zł brutto miesięcznie w okresie od 

października  do czerwca z możliwością kontynuacji stypendium w kolejnych latach 

edukacji gimnazjalnej, pod warunkiem spełniania określonych w niniejszym 

regulaminie kryteriów. 

b) Stypendium dla studentów w wysokości 388 zł brutto miesięcznie w okresie od 

października  do czerwca z możliwością kontynuacji stypendium w kolejnych latach 

studiów pod warunkiem spełniania określonych w niniejszym regulaminie kryteriów. 

4.       O stypendia mogą ubiegać się gimnazjaliści i studenci, którzy: 

a) osiągają dobre wyniki w nauce, 

b) pochodzą z niezamożnych i wielodzietnych rodzin, 

c)  są zaangażowani społecznie (wolontariat, samorząd szkolny, inne działania 

nieformalne) lub wyrażają gotowość świadczenia pracy wolontarystycznej na rzecz 

instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych, 

 

5.      Kandydaci ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty: 

a) wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu); 
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b) dokument potwierdzający wyniki w nauce: 

 gimnazjaliści: kopię świadectwa szkolnego za poprzedni rok edukacji, 

 studenci: kopię indeksu/karty ocen za poprzedni rok edukacji bądź w 

przypadku studentów I roku –kopię świadectwa maturalnego. 

c)  Oświadczenie o sytuacji  rodzinnej i materialnej kandydata  (na 

udostępnionym formularzu),  

d)  Oświadczenie o dotychczasowym zaangażowaniu społecznym bądź deklarację 

gotowości świadczenia pracy wolontarystycznej na rzecz instytucji publicznych lub 

organizacji pozarządowych (na udostępnionym formularzu). 

 

Dokumenty należy przesłać do 24 września pocztą  (decyduje data otrzymania dokumentów) 

bądź dostarczyć osobiście na adres Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 

14, 80-032 Gdańsk z dopiskiem „Fundusz stypendialny Gdańskiej Fundacji Innowacji 

Społecznej ufundowany przez Pawła Adamowicza”  

  

6.      Wyboru stypendystów dokonuje Komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele 

Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej fundator Funduszu stypendialnego.  

  

7.      Komisja wybiera 2 kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów 

oraz ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, 

gdy kandydaci wytypowani w pierwszej kolejności nie spełnią warunków określonych w 

punkcie 10.   

 

8.      W terminie Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej powiadamia wszystkie osoby, 

które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy 

stypendialnej z Funduszu stypendialnego. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania 

pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji. 

  

9.     Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Gdańską Fundacją 

Innowacji Społecznej a Stypendystą Funduszu. 
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10.   Warunkiem przekazania stypendium jest: 

a) przedłożenie do 29 września: 

 gimnazjaliści: zaświadczenia o odbywaniu nauki szkolnej w gimnazjum, 

 studenci: zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia lub o posiadaniu statusu 

studenta,  

b)  przedstawianie wyników w nauce po każdym semestrze. 

  

11.   Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli: 

a) gimnazjalista: nie otrzyma promocji do następnej klasy, 

b) student:  nie zostanie zarejestrowany na kolejny semestr bądź przerwie studia.  

O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 14 dni od ich zaistnienia. 

  

12.   W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w 

pkt. 11 stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto 

Funduszu stypendialnego. 

 

 

 


