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REGULAMIN FUNDUSZU 
 

WSPOMAGANIA ZDOLNYCH UCZNIÓWKLAS VI-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

§ 1 
 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Funduszu Wspomagania Zdolnych 
Uczniów Klas VI-VIII Szkół Podstawowych (dalej zwanego Funduszem), którego celem jest 
pomoc uczniom spełniającym warunki określone w niniejszym regulaminie 
 

§ 2  
 

1. Brenntag Polska Sp. z o. o. („Spółka”) przeznacza na realizację zadań Funduszu 
Wspomagania Zdolnych Uczniów Klas VI-VIII Szkół Podstawowych w danym roku 
kalendarzowym środki finansowe w kwocie ustalonej przez Zarząd Spółki w terminie 31 
grudnia roku poprzedniego. 

2. Osobą upoważnioną do dokonywania dyspozycji środków na realizację zadań Funduszu 
w ramach rocznej kwoty, o której mowa w ust. 1, jest Przewodniczący Komisji 
Kwalifikacyjnej. 

3. Fundusz zarządzany jest przez Komisję Kwalifikacyjną, składającą się z jednego 
pracownika Brenntag Polska Sp. z o. o.. powołanego uchwałą Zarządu Brenntag Polska 
Sp. z o. o. jako Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej oraz 1 przedstawiciela 
Prezydenta Miasta Zgierza. 

4. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje jej pracami na posiedzeniach jak i poza 
nimi. 

5. Komisja kieruje bieżącą działalnością Funduszu, a w szczególności dokonuje wyboru 
stypendystów. 

6. Zwyczajne zebrania Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego 2 razy do roku. 
Nadzwyczajne zebranie Komisji może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy 
każdego członka Komisji. 

7. Uchwały dotyczące przyznania stypendium podejmowane są jednomyślnie. W przypadku 
braku jednomyślności przeważający głos należy do Przewodniczącego Komisji. 

8. Protokół zebrania Komisji, zawierający wykaz przyznanych stypendiów wraz z ich 
wysokością, wymaga zatwierdzenia przez członka Zarządu Brenntag Polska Sp. z o. o. 

9. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. 

 

§ 3 

1. O pomoc stypendialną Funduszu mogą ubiegać się: 
 uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z klas VI-VIII, 

znajdujących się na terenie miasta Zgierza, 

 uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z klas VI-VIII – mający 
stałe zameldowanie na terenie miasta Zgierza.  

2. Z pomocy Funduszu mogą korzystać uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące 
warunki: 

 
 są finalistami olimpiad przedmiotowych lub mają udokumentowane inne szczególne 

osiągnięcia oraz 

 osiągną średnią ocen nie mniejszą niż 5,00 na koniec każdego z semestrów roku 
szkolnego. 
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§ 4 
 

1. Pomoc stypendialna Funduszu przyznawana jest na podstawie wniosków złożonych 
zgodnie z niniejszym regulaminem. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

2. Wnioski o przyznanie pomocy Funduszu składać mogą: 

 wychowawcy klas, 

 dyrekcje szkół, 

 rady pedagogiczne bądź rady szkół, 

 rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, 

 organizacje społeczne i samorządowe. 

3. Wniosek powinien zawierać krótkie uzasadnienie wskazujące powody, dla których uczeń 
zasługuje na stypendium, w szczególności może to być: 

 opis osiągnięć ucznia w toku nauki, 

 charakterystyka szczególnych uzdolnień ucznia, która powinna być potwierdzona 
przez właściwego merytorycznie nauczyciela 

4. Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim 
osiągnięcia i kryteria określone niniejszym regulaminem: 

 do wniosku składanego do 15 marca: średnią ocen z okresu I semestru nauki 
w szkole w bieżącym roku szkolnym, 

 do wniosku składanego do 15 września: świadectwo szkolne z zakończonego roku 
szkolnego w bieżącym roku kalendarzowym, 

 dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia, jak np.: tytuł finalisty w olimpiadach, 
konkursach itp., 

 kopię aktualnej legitymacji szkolnej ucznia 

 list przedstawiający, w jaki sposób planowane wydatkowanie stypendium przyczyni 
się do rozwoju talentu/pasji, 

 zgodę na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy oraz ucznia objętego 
wnioskiem wyrażoną dla celów postępowania o przyznanie stypendium w ramach 
Funduszu. 

Wnioskodawca może dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty lub oświadczenia, 
w szczególności dotyczące sytuacji materialnej ucznia. 

5. Wnioski należy składać w dwóch terminach do dnia 15 marca oraz 15 września 
każdego roku, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, 
przesyłając je pocztą na adres Urzędu Miasta Zgierza, Miasto Tkaczy, ul. Ks. 
Rembowskiego 1, 95-100 Zgierz lub składać osobiście. Koperta powinna być opatrzona 
w każdym przypadku dopiskiem Fundusz Wspomagania Zdolnych Uczniów Klas VI – 
VIII Szkół Podstawowych. 

6. Nie będą rozpatrywane wnioski, które: 

 są niekompletne, 

 wpłynęły po terminie, 

 pochodzą od osób spokrewnionych i spowinowaconych do drugiego stopnia 
z członkami Komisji Kwalifikacyjnej 
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7. Komisja nie odsyła wniosków, ani materiałów do nich załączonych. Wnioski, do których 
nie dołączono zgód na przetwarzanie danych osobowych są komisyjnie niszczone. 

 

§ 5 

1. Pomoc stypendialna z Funduszu może być udzielana na sfinansowanie:  

 kursów i innych form edukacji pozaszkolnej, 

 obozów połączonych z edukacją, w tym obozów językowych,  

 projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk, 
staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp.),  

 udziału w wystawach, konkursach itp., 

 pomocy dydaktycznych, takich jak m.in.: instrumenty, pomoce i przybory 
plastyczne, książki i czasopisma specjalistyczne, sprzęt komputerowy 

2. Wysokość stypendium każdorazowo ustala Komisja Kwalifikacyjna indywidualnie dla 
każdego stypendysty. 

3. Decyzję o przyznaniu pomocy stypendialnej Komisja Kwalifikacyjna podejmuje dwa razy 
w roku: do 30 czerwca oraz do 30 grudnia. 

4. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa 
umowa pomiędzy Brenntag Polska Sp. z o. o. a stypendystą. 

 

§ 6 

1. O przyznaniu stypendium zainteresowani zawiadamiani są pisemnie. 

2. Utrata stypendium następuje decyzją Komisji Kwalifikacyjnej w przypadku: 

 zaprzestania nauki przez stypendystę - stypendium zostaje wstrzymane od 
następnego miesiąca po miesiącu, w którym stypendysta przestał być uczniem; 
ponowne podjęcie nauki nie powoduje podjęcia wypłaty przyznanego stypendium, 

 gdy stypendysta wykorzystuje pomoc Funduszu niezgodnie z przeznaczeniem, 

 gdy okaże się, iż podane przez stypendystę dane są nieprawdziwe. 

3. Stypendysta zobowiązany jest poinformować Komisją Kwalifikacyjną o każdym zdarzeniu 
mającym wpływ na wstrzymanie lub utratę prawa do stypendium. 

 
§ 7 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i zastępuje dotychczasowy 
regulamin. 
 
 
 
 


