
REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 

im. Jerzego Danielaka 

ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO 

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 

 

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.” 

      Stanisław Staszic 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Fundusz Stypendialny im. Jerzego Danielaka Oddziału Konińskiego SEP, zwany dalej 

Funduszem, stanowi zbiór środków finansowych przeznaczonych na stypendia  

i nagrody dla uczniów szkół, w których działają Młodzieżowe Koła SEP. 

2. Funduszem zarządza Kapituła Funduszu Stypendialnego zwana dalej Kapitułą. 

3. Kapituła i Zarząd Oddziału Konińskiego SEP działają na podstawie statutu SEP  

i niniejszego regulaminu. 

4. Siedzibą Kapituły jest Biuro Oddziału Konińskiego SEP w Koninie. 

 

§ 2 

Cele funduszu 

 

1. Wyróżnianie i wspomaganie finansowe najlepszych uczniów. 

2. Popularyzowanie działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich wśród młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych. 

3.  Inspirowanie młodzieży szkolnej do aktywnej działalności w różnych szkolnych  

i pozaszkolnych organizacjach, głównie jednak w Młodzieżowych Kołach SEP. 

 

§ 3  

Zasady organizacyjne działalności Kapituły  

 

1. Członków Kapituły Funduszu Stypendialnego powołuje i odwołuje Zarząd Oddziału 

Konińskiego  SEP na wniosek Prezesa Oddziału Konińskiego SEP.  

2. W skład Kapituły mogą wchodzić przedstawiciele Zarządu Oddziału Konińskiego SEP, 

przedstawiciele Młodzieżowego Koła SEP ze szkoły, w której takie Koło działa, osoby 

zaproszone przez Prezesa Oddziału Konińskiego SEP. 

3. Kapituła konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i ze swego grona wybiera 

przewodniczącego oraz sekretarza.  

4.  Kapituła corocznie określa wysokość stypendiów oraz listę stypendystów w zależności 

od posiadanych środków.  

5. Zebrania Kapituły są protokołowane, a protokół podpisuje przewodniczący Kapituły 

i sekretarz. 

6. Przewodniczący Kapituły przedstawia Zarządowi OK SEP coroczne sprawozdanie z jej 

działalności. 

7.      Kadencja Kapituły trwa analogicznie do kadencji władz Oddziału Konińskiego SEP.  

 

 

 



§ 4  

Środki finansowe Funduszu Stypendialnego 

 

1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia i nagrody w danym roku tworzone są  

z darowizn darczyńców i środków finansowych Oddziału Konińskiego SEP. 

2. Dokumentację finansową w zakresie gromadzenia funduszy finansowych i wypłacania 

przyznanych stypendiów i nagród prowadzi Biuro Oddziału Konińskiego SEP. 

 

§ 5  

Zasady przyznawania stypendiów 

 

1. Stypendia są przyznawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych o kierunku szeroko 

rozumianej elektryki, w których działa Młodzieżowe Koło SEP.  

2. Do kategorii uczniów szkół  ponadgimnazjalnych zalicza się uczniów klas I, II i III 

technikum oraz klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej. 

3. Prezes Młodzieżowego Koła SEP z danej szkoły składa dokumenty do Biura Oddziału 

Konińskiego SEP, załączając pełną dokumentację, składającą się z: 

 - wniosku o przyznanie stypendium, według załącznika nr 1, 

 - ankiety osobowej i oceny wnioskodawcy, według załącznika nr 2. 

4.  Dokumenty powinny być skierowane do Biura Oddziału Konińskiego SEP w terminie 

ustalonym przez Kapitułę Funduszu. 

5.  Stypendia są przyznawane na rok szkolny i są wypłacane przez 10 miesięcy. 

6. Kapituła przyznaje stypendium uczniowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

 - jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, w której działa Młodzieżowe Koło SEP, 

 - uzyskał najwyższą liczbę punktów według kryteriów podanych w załączniku nr 2. 

7. Kapituła wstrzymuje stypendium, jeżeli stypendysta: 

 - przerwał naukę, 

 - nie zaliczył semestru.  

8. Członek Kapituły, który ma formalne powiązania z kandydatem do stypendium, na czas 

rozpatrywania tego wniosku nie bierze udziału w głosowaniu lub opuszcza salę obrad. 

9.  Informacje dotyczące stypendiów będą zamieszczane na stronie internetowej Oddziału 

Konińskiego SEP.  

 

§ 6 

Zasady realizacji przyznanych stypendiów 

 

1. Wręczenie dyplomów stypendialnych odbywać się będzie na uroczystych 

rozpoczęciach roku szkolnego lub według uznania Kapituły na innych uroczystościach 

szkolnych.  

2. Stypendysta otrzymuje dyplom z podpisami członków Kapituły. 

3. Stypendia są wypłacane przez księgowość Oddziału Konińskiego SEP co miesiąc, na 

podstawie protokołów Kapituły, w formie wskazanej przez stypendystów.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone na wniosek członków Kapituły lub  

z inicjatywy Zarządu Oddziału Konińskiego SEP. 



2. Archiwizowanie dokumentacji Kapituły i obsługę administracyjną zapewnia Biuro 

Oddziału Konińskiego SEP. 

3.  Osoba, która otrzyma stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Danielaka 

Oddziału Konińskiego SEP, zobowiązuje się do promowania tego faktu w swoim 

środowisku oraz w mediach i wystąpieniach publicznych. Stypendysta wyraża zgodę 

na wykorzystanie przez SEP swoich danych osobowych oraz swojego wizerunku na 

zdjęciach z uroczystych wręczeń stypendiów dla potrzeb związanych z realizacją  

i promocją Funduszu Stypendialnego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Oddziału 

Konińskiego SEP. 

 

 

 

Konin, 16 kwietnia 2015 roku 

 

 

 

 

 

Kapituła Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Danielaka 

 

1. Tadeusz Śliwiński – Przewodniczący  

 

2. Waldemar Roszak – Sekretarz 

 

3. Mariusz Ciesielczyk – Członek 

 

4. Jan Zboralski – Członek 

 
 

Prezes Zarządu Oddziału Konińskiego SEP 

 

       Waldemar Stefański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin 

został zatwierdzony przez  

Zarząd Oddziału Konińskiego SEP 

w dniu 16 kwietnia 2015 r. 

Uchwałą nr 26 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Funduszu Stypendialnego 

im. Jerzego Danielaka 

Oddziału Konińskiego  

Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

Wniosek o przyznanie stypendium 

 

na rok szkolny ………………… 

1. Informacje o wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko ................................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia .................................................................................................. 

PESEL .............................................................................................................................. 

Adres kontaktowy, telefon ................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

Stały adres zamieszkania, telefon, e-mail ………………………………………………....... 

........................................................................................................................................... 

 

2. Informacje o szkole: 

Szkoła, klasa, specjalność ................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

          …………………………………………………………………………………………………….. 

3. Przynależność do SEP lub innych organizacji: 

 

Nazwa organizacji …….................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

od kiedy (data) .......................................... nr legitymacji ................................................ 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w ramach promocji  

i informacji prowadzonej przez Kapitułę Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 

Dz. U. 133 Poz. 883) 

 

…………..................…………………………… 

      (czytelny podpis kandydata do stypendium) 

 

 

Załącznik nr 1 

został zatwierdzony przez  

Zarząd Oddziału Konińskiego SEP 

w dniu  16 kwietnia 2015 r.  

Uchwałą nr 26 



 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu Funduszu Stypendialnego 

im. Jerzego Danielaka 

Oddziału Konińskiego  

Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

Opinia szkoły do wniosku o przyznanie stypendium 

 

 

1. Informacje o kandydacie do stypendium: 

Imię i nazwisko ................................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia .................................................................................................. 

PESEL .............................................................................................................................. 

Adres kontaktowy, telefon ................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

Stały adres zamieszkania, telefon ............………………………………………………....... 

........................................................................................................................................... 

 

2. Informacje o szkole: 

Szkoła, klasa, specjalność ………..................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

3. Przynależność do SEP lub innych organizacji: 

 

Nazwa organizacji ……..................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

od kiedy (data) .......................................... nr legitymacji ................................................. 

 

 

4. Kryteria oceny dorobku ucznia: 

 

a) Zachowanie – wzorowe lub bardzo dobre (warunek konieczny). 

 

b) Średnia ocen za poprzedni rok nauki (od 10 do 40 punktów): 

- 3,51 – 4,00  – 10 punktów, 

- 4,01 – 4,50  – 20 punktów, 

- 4,51 – 5,00  – 25 punktów, 

- 5,01 – 5,40  – 30 punktów, 

- 5,41 – 5,70  – 35 punktów, 

- 5,71 – 6,00  – 40 punktów. 

 

c) Podnoszenie wiedzy i umiejętności, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, praca na rzecz 

elektryki i środowiska (max. razem do 40 punktów): 

- aktywna działalność w Młodzieżowym Kole SEP (5 punktów), 

-  pełnione funkcje w organizacjach młodzieżowych i SEP (5 punktów), 



 

- udział w konkursach i olimpiadach (5 punktów), 

-  praca w kołach zainteresowań i naukowych (5 punktów), 

-  projekty i realizacja nowatorskich rozwiązań zawodowych (5 punktów), 

-  referaty wygłoszone na seminariach, kołach naukowych (5 punktów), 

- uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez udział w szkoleniach (5 

punktów), 

-  inne formy aktywności zawodowej, szkolnej i społecznej (5 punktów). 

 

5. Ilość punktów wg kryteriów oceny dorobku ucznia. 

 

Łączna ilość punktów ……….. 

 

 

 

…………..................………………………………. 

     (czytelny podpis wychowawcy/dyrektora szkoły) 

 

Załącznik nr 2 

został zatwierdzony przez  

Zarząd Oddziału Konińskiego SEP 

w dniu 16 kwietnia 2015 r.  

Uchwałą nr 26 

 

 


