
Regulamin 

Łemkowskiego Funduszu Stypendialnego 

im. Iwana Rusenki 

 

§ 1. Celem Łemkowskiego Funduszu Stypendialnego im. Iwana Rusenki jest: 

• finansowe wsparcie wyróżniających się młodych Łemków, zamieszkujących teren 

historycznej Łemkowyny, podejmujących studia wyższe, 

• propagowanie dorobku Iwana Rusenki wśród młodzieży łemkowskiej. 

 

§ 2. 1. Fundusz powstał i utrzymuje się m.in. ze środków finansowych ofiarowanych na ten cel 

Towarzystwu na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej przez 

darczyńców oraz wygospodarowanych przez samo Towarzystwo. 

2. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów są ewidencjonowane na odrębnym koncie 

księgowym. 

3. Towarzystwo może uczestniczyć w programach stypendialnych innych podmiotów 

prawnych, przyjmując ich zasady jako własne. 

 

§ 3. 1. O stypendium Łemkowskiego Funduszu Stypendialnego może ubiegać się absolwent 

szkoły średniej, który: 

a. wyróżnia się wysokim wynikiem egzaminu maturalnego, 

b. znajduje się sytuacji materialnej, która wskazuje na potrzebę wsparcia finansowego, 

c. stale zamieszkuje na terenie wsi lub miasta do 20.000 mieszkańców na terenie 

województwa podkarpackiego lub małopolskiego, 

d. identyfikuje się z dziedzictwem narodu łemkowskiego.  

2. Dodatkowo premiowane będą osoby, które udzielały się społecznie na rzecz społeczności 

łemkowskiej lub środowiska lokalnego. 

 

§ 4. Informacja o możliwości ubiegania się o stypendium oraz o szczegółowych zasadach jego 

przyznawania zamieszczana będzie co roku na stronie internetowej oraz profilu facebookowym 

Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. 

 

§ 5. 1. Stypendium Łemkowskiego Funduszu Stypendialnego przyznaje się na określony rok 

akademicki. 

2. Przyznane stypendium wypłacane jest w 10 comiesięcznych ratach. 

 

§ 6. Kandydat ubiegający się o stypendium składa wniosek według wzoru określonego przez 

Komisję Stypendialną. Do wniosku załącza się: 

a. kopię świadectwa maturalnego, 

b. dokument potwierdzający przyjęcie na I rok studiów wyższych, 

c. dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną rodziny kandydata, 

d. zaświadczenia o pracy społecznej wystawione przez uprawnione podmioty. 

 

§ 7. 1. Kandydatów na stypendystów wyłania w drodze konkursu Komisja Stypendialna, 

powoływana przez Zarząd Towarzystwa. 



2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

a. przedstawiciele Towarzystwa, 

b. nauczyciele języka łemkowskiego, 

c. inne osoby, których obecność Zarząd Towarzystwa uzna za uzasadnioną. 

3. Komisja Stypendialna podejmuje uchwały większością głosów przy obecności minimum 

połowy członków. 

4. W przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego jest decydujący. 

5. Członek Komisji Stypendialnej nie może być obecny w czasie rozpatrywania wniosku 

i podejmowania decyzji o przyznaniu stypendium osobie, z którą ma formalne lub nieformalne 

powiązania. 

6. Komisja Stypendialna może obradować i podejmować decyzje zdalnie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (np. email, komunikatory internetowe) lub hybrydowo. 

7. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej jest sporządzany protokół. 

 

§ 8. 1. Funduszem zarządza Zarząd Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej 

w Zyndranowej, który co roku decyduje o wysokości i liczbie stypendiów w danym roku 

akademickim. 

2. Zarząd Towarzystwa, na wniosek Komisji Stypendialnej, zatwierdza wyłonionych 

kandydatów. 

3. Zarząd Towarzystwa zawiadamia kandydatów o przyznaniu stypendium oraz podaje tę 

informację do wiadomości publicznej na stronie internetowej i profilu facebookowym 

Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. 

4. Od decyzji Zarządu Towarzystwa w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje 

odwołanie. 

 

§ 9. 1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku: 

a. zawieszenia stypendysty w prawach studenta, 

b. skreślenia z listy studentów, 

c. naruszenia przez stypendystę zasad konkursu, w szczególności przez podanie 

nieprawdziwych danych we wniosku. 

2. Decyzję o utracie stypendium podejmuje Zarząd Towarzystwa. 

3. Od decyzji Zarządu Towarzystwa w sprawie utraty stypendium nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 10. Każdy ze stypendystów Łemkowskiego Funduszu Stypendialnego otrzymuje dyplom 

potwierdzający otrzymanie stypendium oraz zobowiązany jest do udziału w uroczystości 

związanej z ich wręczeniem. 


