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REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 

NATALII PARTYKI 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Fundusz Stypendialny Natalii Partyki („Fundusz”) został utworzony przez Panią 

Natalię Partykę („Inicjator”) i Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii  

w Polsce („Inicjator”)  we współpracy z  Fundacją Dobra Sieć („FDS”) 

 

2. Celem Funduszu jest wyrównywanie szans na rozwój kariery młodych 

sportowców, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Fundusz realizuje swój cel przede wszystkim poprzez udzielanie 

stypendiów indywidualnych oraz innej formy pomocy materialnej. 

 

 

 

II. FUNDUSZ  

 

1. FDS zarządza Funduszem zgodnie z Regulaminem Funduszu Stypendialnego 

Natalii Partyki. 

 

2. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 

 

3. Środki Funduszu są przeznaczone na cel określony w punkcie I. 2., mieszczący się 

w celach statutowych FDS. 

 

4. Fundusz będzie wyodrębniony księgowo i finansowo spośród innych funduszy  

i środków finansowych prowadzonych przez FDS. 

 

5. W ramach zarządzania Funduszem FDS prowadzi jego obsługę biurową, księgową 

i podatkową. Koszty zarządzania Funduszem w danym roku kalendarzowym 

mogą być pokrywane przez FDS maksymalnie do wysokości 10% masy 

majątkowej Funduszu, niepochodzącej ze zbiórki publicznej. 
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III. DARCZYŃCY FUNDUSZU 

 

Darczyńcami Funduszu mogą być polskie oraz zagraniczne osoby prawne i fizyczne. 

 

 

IV. KAPITAŁ FUNDUSZU 

 

Na masę majątkową Funduszu składają się darowizny od osób fizycznych i prawnych. 

 

 

V. ORGANY FUNDUSZU 

 

Organami Funduszu są: 

a) Zarząd Funduszu; 

b) Rada Funduszu; 

c) Kapituła Konkursu o stypendium sportowe w ramach Funduszu 

Stypendialnego Natalii Partyki. 

 

VI. ZARZĄD FUNDUSZU 

 

1. Zarządem Funduszu jest aktualny Zarząd FDS według zasad reprezentacji 

określonych w statucie FDS. 

 

2. Zarząd Funduszu administruje środkami Funduszu oraz w oparciu  

o rekomendacje Kapituły Konkursu Stypendialnego Natalii Partyki i Rady 

Funduszu podejmuje uchwały w kwestii przyznawania stypendiów. 

 

3. Zarząd Funduszu jest zobowiązany do bieżącego informowania oraz 

konsultowania z Inicjatorem działań operacyjnych Funduszu.  

 

 

 

VII. RADA FUNDUSZU 

 

1. W skład Rady Funduszu wchodzą: Inicjator, przedstawiciele Inicjatora oraz 

osoby przez niego zaproszone oraz osoby zaproszone przez Zarząd 

Funduszu w porozumieniu z Inicjatorem 

 

2. Rada Funduszu składa się z minimum trzech członków. Członkowie Rady 

Funduszu pełnią swoją funkcję społecznie. 
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3. Do zadań Rady Funduszu należy promowanie idei Funduszu, wyznaczanie celów  

i kierunku działania Funduszu w porozumieniu z Zarządem Funduszu, 

pozyskiwanie środków na działania Funduszu, opiniowanie wysokości i formy 

stypendiów udzielanych przez Fundusz, opiniowanie kryteriów wyboru 

stypendystów.  

 

4. Rada jest organem monitorującym działalność Funduszu i Zarządu Funduszu. 

 

5. Członkowie Rady Funduszu spotykają się na posiedzeniach co najmniej raz  

w roku w celu wypełnienia zadań określonych w pkt. VII. 3 Regulaminu 

Funduszu. Możliwe jest uczestniczenie członków Rady w posiedzeniu za 

pośrednictwem Internetu lub telefonu. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, 

zatwierdzany przez członków Rady zwykłą większością głosów. 

 

6. Kadencja Rady Funduszu trwa 3 lata. 

 

7. Zarząd Funduszu w porozumieniu z Inicjatorem i Radą Funduszu może odwołać 

Członka Rady Funduszu w przypadku: 

a) złożenia przez niego pisemnej rezygnacji; 

b) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą lub 

przedłużającą się niezdolność do sprawowania funkcji; 

c) nienależytego wykonywania funkcji Członka Rady Funduszu; 

d) istotnego naruszenia postanowień Regulaminu Funduszu. 

 

 

VIII.  KAPITUŁA KONKURSU 

 

1. Kapituła Konkursu o stypendium sportowe w ramach Funduszu Stypendialnego 

Natalii Partyki („Kapituła”) składa się z członków powoływanych przez Zarząd 

Funduszu w porozumieniu z Inicjatorem oraz Radą Funduszu. 

 

2. Kapituła składa się z minimum trzech członków. Członkowie Kapituły pełnią swoją 

funkcję społecznie. 

 

3. Zadaniem Kapituły jest ocena wniosków o stypendium, ocenionych pozytywnie 

podczas oceny formalnej, oraz dokonanie wyboru stypendystów Funduszu  

i przedstawienie Zarządowi rekomendacji w sprawie wysokości poszczególnych 

stypendiów. 

 

4. Skład Kapituły Konkursu jest powoływany na czas trwania jednej edycji Konkursu. 
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5. Zarząd Funduszu w porozumieniu z Inicjatorem oraz Kapitułą może odwołać 

członka Kapituły w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji; 

b) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą lub 

przedłużającą się niezdolność do sprawowania funkcji; 

c) nienależytego wykonywania funkcji Członka Kapituły; 

d) istotnego naruszenia postanowień Regulaminu Funduszu. 

 

6. Kapituła obraduje na posiedzeniach i podejmuje decyzje zwykłą większością 

głosów. Na każdym posiedzeniu Kapituła wybiera Przewodniczącego. W przypadku 

równej liczby głosów, głos Przewodniczącego przeważa. Z posiedzeń Kapituły 

sporządza się protokół. 

 

7. Decyzje Kapituły o przyznaniu stypendium i rekomendacje w sprawie wysokości 

poszczególnych stypendiów zatwierdzane są przez Zarząd Funduszu. 

 

8. Kapituła podejmuje decyzje i obraduje w oparciu o Regulamin przyznawania 

stypendiów sportowych w ramach Funduszu  Stypendialnego Natalii Partyki  

i Regulamin pracy Kapituły Konkursu o stypendium sportowe w ramach Funduszu 

Stypendialnego Natalii Partyki. 

 

 

IX. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA STYPENDIUM 

 

1. Zasady przyznawania i wypłaty stypendiów z Funduszu określa Regulamin 

przyznawania stypendiów sportowych w ramach Funduszu  Stypendialnego Natalii 

Partyki. 

 

2. Stypendia z Funduszu przyznawane są w każdym roku kalendarzowym, pod 

warunkiem zebrania wystarczających środków finansowych. 

 

3. Decyzje podjęte przez Kapitułę i zatwierdzone przez Zarząd Funduszu oraz 

Inicjatora nie podlegają zaskarżeniu. 

 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Informacje o działaniach prowadzonych w ramach Funduszu udzielane są  

w formie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu i są podawane do 

publicznej wiadomości. 
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2. Załączniki do Regulaminu Funduszu stanowią jego integralną część. 

 

3. Regulamin zostanie udostępniony przez FDS do wiadomości publicznej  

w terminie 7 dni od dnia jego wejścia w życie. 

 

4. Wszelkie zmiany Regulaminu Funduszu będą dokonywane uchwałą Zarządu FDS 

w porozumieniu z Założycielem/Inicjatorem.  

 

 

 

INICJATORZY: 

 

Natalia Partyka  

 

 

 

 

Przedstawiciele Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii  

w Polsce  

 

Elżbieta  Łebkowska  

 

 

Tomasz Bruski 

 

 

 

OPERATOR FUNDUSZU: 

 

 

Fundacja Dobra Sieć 

 

Marzena Kacprowicz 

 

 

Dorota Brewczyńska

 


