
Stypendium MECENAT Kick off – wsparcie dla lidera  

Regulamin Pracy Komisji Stypendialnej 
 
 
Komisja Stypendialna (dalej jako: ,,Komisja”) zostaje powołana przez Zarząd Towarzystwa  
Kulturalnego „Echo Pyzdr” (dalej jako: ,,TK Echo Pyzdr”) w drodze uchwały i działa w oparciu o postanowienia niniejszego 
regulaminu. 
 

§1 
 
1. Członkowie Komisji powołani zostają  spośród członków TK Echo Pyzdr, sponsorów programu stypendialnego 

oraz instytucji partnerskich.  
2. Komisja liczy od 5 do 7 członków.  
3. Komisja powołuje spośród swoich członków przewodniczącego Komisji poprzez głosowanie zwykłą   większością  

głosów, na okres 5 lat.  
4. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnej pracy Komisji oraz przestrzeganie przy 

ocenie wniosków zasad określonych niniejszym regulaminem oraz zasady równości i obiektywizmu.  
5. Przewodniczący odpowiada również  za przestrzeganie Regulaminu Przyznawania Stypendium przez członków 

Komisji Stypendialnej oraz za sporządzoną  i zgromadzoną  dokumentację  stypendialną.  
6. Przewodniczący Komisji Stypendialnej może wyznaczyć  spośród członków Komisji Stypendialnej swojego 

Zastępcę. Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia. 
§2 

 
1. Do kompetencji Komisji należy: 
 

a) przeprowadzenie oceny wniosków; 
 

b) akceptowanie bądź  odrzucenie wniosku; 
 

c) podejmowanie decyzji o wysokości  świadczonego stypendium; 
 

d) ocena realizacji przez beneficjenta stypendium projektu społecznego objętego wnioskiem o udzielenie stypendium. 
 
2. Swoje kompetencje Komisja realizuje na podstawie i w granicach postanowień  Regulaminu Przyznawania Stypendium. 
 

§3 
 
1. Komisja jest powołana na okres funkcjonowania programu stypendialnego MECENAT Kick off – wsparcie dla lidera. 
 
2. Członkowie Komisji pełnią  swoje obowiązki nieodpłatnie. 
 
3. Zarząd ma prawo odwołać członka Komisji w przypadku braku aktywności lub ciągłego nie uczestniczenia w 

posiedzeniach Komisji. 
 

§4 
 
1. Posiedzenie Komisji w miarę  potrzeb zwołuje Przewodniczący lub Zarząd TK Echo Pyzdr, nie rzadziej niż  1 raz w roku. 
 
2. Komisja podejmuje decyzje na podstawie głosowania, zwykłą   większością  głosów przy obecności przynajmniej 3 

członków Komisji Stypendialnej. 
 
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
 
4. Decyzje podjęte przez Komisję  opisane są  każdorazowo w protokole z posiedzenia Komisji sporządzonym przez 

protokolanta i podpisanym przez obecnych podczas posiedzenia członków Komisji. 
 
5. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie. 
 
6. Komisja ma prawo przedstawia  Zarządowi TK Echo Pyzdr wnioski dotyczące procedur i realizacji działań  

związanych z Programem. 
 

§5 
 
1. Członek Komisji nie może uczestniczyć  w posiedzeniu Komisji, gdy rozpatrywany jest wniosek osoby formalnie z 

nim powiązanej. 
 
2. Stypendium nie mogą  otrzymać  dzieci członków Komisji Stypendialnej. 
 

§6 
 
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagaj  pisemnej uchwały Zarządu TK Echo Pyzdr. 


