
 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów  
w ramach  Programu Stypendialnego „BEZ BARIER” w roku akademickim 2020/2021 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów Programu 
Stypendialnego „BEZ BARIER”, którego celem jest finansowa pomoc studentom, będących 
mieszkańcami gminy Zakliczyn, studiujących w systemie stacjonarnym na uczelniach na terenie RP, 
wyróżniających się wynikami w nauce. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Program Zarządzany jest przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną i nadzorowaną przez Zarząd 
Stowarzyszenia, w skład której wchodzą Prezes Stowarzyszenia, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
koordynator. 

2. Stypendia przyznawane są na podstawie złożonych wniosków zgodnie z Regulaminem Programu 
Stypendialnego „BEZ BARIER”. 

3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd SPON Bez Barier. 

4. Informacja o przyznaniu stypendium jest wysyłana do stypendystów drogą mailową i umieszczana 
na stronie internetowej SPON Bez Barier. 

5. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie przyznawania stypendiów jest ostateczna, nie podlega 
odwołaniu. 

§ 2 Budżet Programu Stypendialnego „BEZ BARIER” 

1. Kapitał Programu tworzony jest ze środków własnych oraz darowizn celowych na rzecz  
SPON Bez Barier wnoszonych przez  osoby fizyczne i prawne. 

2. Kapitał Programu gromadzony jest  na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym  w  Krakowie 
O/Zakliczyn. 

3. W razie uzyskania dodatkowych środków na realizację programu, Komisja Stypendialna programu 
„BEZ BARIER” może przyznać dodatkowe stypendia i nagrody dla poszczególnych kandydatów 
składających aplikację, spełniających kryteria formalne. 

 
§ 3 Kryteria przyznawania stypendium 

1.  Z pomocy Programu Stypendialnego „BEZ BARIER” w formie stypendiów korzystać mogą studenci 
zamieszkali na terenie gminy Zakliczyn uczący się na uczelniach polskich, w trybie dziennym, którzy 
spełniają poniższe warunki: 

2. Osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,2 (maks.60 pkt., więcej w załączniku do Regulaminu) 

3. Mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia (maks.30 pkt., więcej w załączniku  
do Regulaminu) 

4. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (maks.20 pkt.) 

5. Znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej (maks.5 pkt.) 

6. Złożą w terminie do 23.10.2020 wniosek o przyznanie stypendium w siedzibie SPON Bez Barier  
32-840 Zakliczyn, ul. Spokojna 1 wraz załącznikami wymienionymi we wniosku. 

7. Stypendia przyznane zostaną studentom o największej ilości punktów. 

7. W programie nie mogą uczestniczyć: 

a) dzieci pracowników Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BEZ BARIER” 



 

b) dzieci członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Stypendialnej „BEZ BARIER” 

c) dzieci członków Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BEZ BARIER” 

d) osoby, które uzyskują w danych roku akademickim stypendium z innych programów stypendialnych, 
z wyłączeniem stypendiów wypłacanych jednorazowo, do kwoty 1000 zł 

 

§ 4 Wypłata stypendium 
 
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.10.2020. 

2. Podstawą wypłaty stypendium jest zawarcie dwustronnej umowy między SPON Bez Barier,  
a stypendystą. Umowa określa także szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego 
wykorzystania. 

3. Wysokość stypendium wynosi 3150 zł i przyznawane jest na okres 9 miesięcy od 10.2020  
do 06.2021. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 350 zł. 

4. Wypłata stypendium w 11.2020 zawierać będzie wyrównanie za 10.2020. 

5. Stypendysta zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie po zakończeniu semestru zimowego 
zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu semestru wraz ze średnią. 

 
§  5 Postanowienia końcowe 

 
1. Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić SPON Bez Barier o:  

a) otrzymaniu urlopu dziekańskiego,  

b) przerwaniu studiów,  

c) zmianie uczelni i/lub kierunku studiów w trakcie roku akademickiego.  

w terminie do 7 dni od zaistnienia w/w zdarzeń 

2. Zdarzenia wymienione w ust. 1 pkt a. i b. wykluczają Stypendystę z dalszego udziału w Programie. 
Zdarzenie wymienione w ust. 1 pkt c. także wyklucza Stypendystę z udziału w Programie, jeśli zmianie 
uczelni i/lub kierunku studiów towarzyszy zmiana trybu studiów na niestacjonarne oraz uczelni 
publicznej na niepubliczną. 

3. Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych rat stypendium na konto 
wskazane przez SPON Bez Barier, jeśli nie podjął studiów, bez względu na przyczynę oraz jeśli wystąpiło 
zdarzenia opisane w ust. 1 pkt b i nie wyniknęło z przyczyny siły wyższej (za siłę wyższą uważa się 
przykładowo chorobę, wypadek – zdarzenia te muszą być udokumentowane).  

4. W przypadku wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt a i b, wynikających z przyczyn siły 
wyższej, stypendysta jest zobowiązany do zwrotu jedynie tych rat stypendium, które przypadają  
za okres, w który nie był już studentem (lub gdy korzystał z urlopu dziekańskiego).  

5. W przypadku zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt. c, stypendysta jest zobowiązany do zwrotu tych 
rat stypendium, które otrzymał po terminie wystąpienia tych zdarzeń, z uwzględnieniem pkt.2 § 5 

5. SPON Bez Barier zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o tych 
zmianach będą się ukazywały na stronie bezbarier.org  

 



 

 
 
Załącznik do Regulaminu Programu Stypendialnego „BEZ BARIER” na rok 2020/2021 
 

Punktacja dot. średniej ocen - maksymalnie 60 pkt.  

Średnia ocen Liczba punktów 

Poniżej 4,2 0 

4,21 – 4,25 4 

4,26 – 4,30 8 

4,31 - 4,35 12 

4,36 - 4,40 16 

4,41 - 4,45 20 

4,46 - 4,50 24 

4,51 - 4,55 28 

4,56 - 4,60 32 

4,61 - 4,65 36 

4,66 - 4,70 40 

4,71 – 4,75 44 

4,76 - 4,80 48 

4,81 - 4,85 52 

4,86 - 4,90 56 

4,91 - 4,95 60 

 

Punktacja dot. dodatkowych osiągnięć– maksymalnie 30 pkt 

 

 Dyscyplina  Liczba punktów 

W dziedzinie sportowej i artystycznej   10 

Wolontariat  10 

W dziedzinie nauki  10 


