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Regulamin przyznawania Stypendium im. Henryka Szewczyka 

§ 1 

1. Fundacja Sądecka, w dalszej części regulaminu zwana „Fundacją”, biorąc za wzór do naśladowania 

życie zawodowe zasłużonego dla regionu sądeckiego publicysty i redaktora Pana Henryka Szewczyka, 

zwanego dalej „Patronem”, ustanawia Stypendium im. Henryka Szewczyka dla młodych dziennikarzy 

zwane dalej „Stypendium”.  

2. Stypendium ustanawia się z inicjatywy Fundatora Fundacji Sądeckiej.  

§ 2 

1. Stypendium przyznawane jest dwóm Laureatom wybranym przez specjalnie powołaną do tego celu 

Kapitułę Stypendialną i stanowi:  

1) stypendium w formie pieniężnej w wysokości 984 złotych brutto (słownie: dziewięćset 

osiemdziesiąt cztery złote), wypłacane każdemu z Laureatów za każdy miesiąc kalendarzowy, w 

okresie od 1 października 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 

2) stypendium w formie dwumiesięcznego stażu w miesiącach lipiec – sierpień 2020 r. w redakcji 

serwisu „Sądeczanin”. 

3) stypendium w formie akredytacji dziennikarskiej na XXX Forum Ekonomiczne w Krynicy, w dniach 

8-10 września 2020 r. 

2. O stypendium ubiegać się mogą studenci, o których mowa w § 6 Regulaminu, spełniający warunki 

wskazane w § 7. 

§ 3 

1. Środki na sfinansowanie Stypendium, zwane dalej „Funduszem Stypendium”, pochodzą z 

darowizny przekazanej przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich na rzecz Fundacji Sądeckiej.  

2.  Środki, o których mowa w ust. 1 mogą być uzupełniane o środki przekazywane i pozyskiwane od 

innych podmiotów krajowych i zagranicznych zainteresowanych promocją pracy dziennikarskiej, co w 

szczególności może być podstawą do zwiększenia kwot lub liczby stypendiów.  

§ 4 

Tryb przyznawania Stypendium określa niniejszy Regulamin.  

§ 5 

1.Organem weryfikującym zgłoszenia i wybierającym Laureatów jest Kapituła Stypendialna (zwana 

dalej Kapitułą). 

2.Osoby i podmioty wchodzące w skład Kapituły powołuje według swojego uznania Fundacja. 
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§ 6 

1. Stypendium przyznawane jest dwóm studentom wszystkich kierunków i stopni kształcenia, którzy 

nie ukończyli 35 roku życia i mogą wykazać się osiągnięciami dziennikarskimi. Oficjalne przyznanie 

Stypendiów odbędzie się podczas uroczystego spotkania.  

2. Za osiągnięcia dziennikarskie uważa się w szczególności: 1) opublikowanie w różnych rodzajach 

mediów materiałów dziennikarskich poruszających tematy publicystyczne; 2) pracę na rzecz mediów 

studenckich; 3) współpracę z mediami internetowymi; 4) udokumentowane publikacjami rezultaty 

staży dziennikarskich.  

§ 7 

1. Procedura przyznawania Stypendium przeprowadzana jest w roku akademickim 2019/2020 w 

okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.  

2. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium, do dnia 20 listopada 2019 r. zobowiązana jest 

przesłać na adres: Fundacja Sądecka, ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem: 

Stypendium im. Henryka Szewczyka wniosku o przyznanie Stypendium. Wniosek stanowi załącznik 

nr 1 do Regulaminu. 

3. Do wniosku należy dołączyć wydruki wybranych materiałów w przypadku publikacji prasowych, lub 

nagrania utrwalone na płycie CD/DVD w przypadku materiałów radiowych, lub wyemitowanych w 

telewizji. O dacie przyjęcia zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.  

§ 8 

1. Po upływie terminu do nadsyłania wniosków (decyduje data stempla pocztowego), Kapituła 

rozpocznie rozpatrywanie nadesłanych zgłoszeń oraz przystąpi do wyboru dwóch Laureatów. 

2. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Każdy członek ma jeden głos, w przypadku 

równości głosów decyduje głos przewodniczącego Kapituły.  

§ 9 

 1. Przewodniczący Kapituły powiadomi Laureatów o przyznanych Stypendiach w terminie 7 dni 

(siedmiu dni) od daty ich wyboru. 

§ 10 

1. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 2. Kapituła ma prawo nie przyznawania Stypendium, o ile żaden wniosek nie spełni, w ocenie 

Kapituły, minimum wymaganego do jego przyznania. 

3. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Wniosek o przyznanie Stypendium im. Henryka 

Szewczyka. 


