REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ
PROGRAMU STYPENDIALNEGO „KONICZYNA”
FUNDACJI KOALICJA DLA MŁODYCH

§1

Komisja Stypendialna pracuje w oparciu o niniejszy Regulamin uchwalony przez Zarząd
Fundacji.
§2
Skład Komisji Stypendialnej ustala Zarząd w formie uchwały.
§3
Pracą Komisji kieruje powołany przez Zarząd Fundacji koordynator Programu
Stypendialnego „Koniczyna”.
§4
W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Fundacji, koordynator Programu oraz powoływani
przez Zarząd Fundacji przedstawiciele: samorządu lokalnego, eksperci specjalizujący się w
danej dziedzinie oraz darczyńcy programu stypendialnego. Skład komisji określa § 6 ust. 2
Regulaminu Programu Stypendialnego „Koniczyna”. Komisja powoływana jest na okres
1 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
§5
Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
§7
Posiedzenie Komisji zwoływane jest przez Zarząd Fundacji co najmniej raz w roku.

§8
Kompetencje Komisji Stypendialnej:
a) analiza i ocena merytoryczna wniosków o stypendium zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu
Programu Stypendialnego „Koniczyna”,
b) podejmowanie decyzji o konieczności dostarczenia dodatkowych informacji, dokumentów
przez kandydatów do stypendium,
c) akceptowanie bądź odrzucenie wniosku o stypendium,
d) ustalenie listy kandydatów do stypendiów,
e) przedłożenie protokołu z posiedzenia Komisji wraz z listą kandydatów do stypendiów
Zarządowi Fundacji, który ostatecznie ją zatwierdza w formie uchwały.
§9
W posiedzeniach Komisji Stypendialnej mogą uczestniczyć darczyńcy Programu
Stypendialnego lub ich przedstawiciele, o ile wyrażą takie życzenie.
§10
Decyzja o przyznaniu stypendium podejmowana jest przez Komisję na podstawie
przyznanych punktów przedstawionych w regulaminie, a zatwierdzanie listy z wynikami
może odbywać się przez głosowanie i zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jej członków (stypendium - rozwój pasji i talentu).
§11
W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
§12
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§13
Każdy członek Komisji podpisuje deklarację zawierającą klauzulę poufności i bezstronności
wobec każdego analizowanego wniosku stypendialnego.

§14
Członek Komisji pozostający z kandydatem w stosunkach, które mogą budzić wątpliwości co
do bezstronności członka Komisji, na czas rozpatrywania tego kandydata nie bierze udziału w
głosowaniu i opuszcza salę obrad.
§15
Sytuacja, o której mowa w punkcie 14, powinna zostać zgłoszona Przewodniczącemu Komisji
oraz odnotowana w protokole z posiedzenia Komisji z adnotacją, że na czas analizy takiego
wniosku, członek Komisji opuścił salę obrad.

