REGULAMIN PROGRAMU SKRZYDŁA
OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
§ 1.
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów
dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w ramach Programu „Skrzydła”.
§ 2.
Program „Skrzydła” prowadzony przez Caritas w Polsce, służy wspieraniu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, których prawidłowa edukacja
jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w
wyjątkowo trudnej sytuacji losowej.
§ 3.
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Uczeń – osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej w Polsce
Stypendysta – uczeń, który na podstawie decyzji Caritas Diecezjalnej otrzymał
stypendium.
Caritas diecezjalne – niezależne kościelne osoby prawne działające autonomicznie na
podstawie statutów własnych. Podlegają one wyłącznie kontroli biskupa miejsca oraz
odpowiednich władz świeckich w zakresie pełnionych przez siebie zadań.
§ 4.
Darczyńcą na rzecz programu „Skrzydła” jest Caritas Polska. Pomoc jest przyznawana
w ramach środków pozyskanych przez Caritas na rzecz programu „Skrzydła” na podstawie
swobodnego uznania Caritas Polska.
§ 5.
O stypendium może się ubiegać uczeń szkół podstawowych (starego i nowego
systemu), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (starego i nowego systemu), właściwie
reprezentowany przez przedstawicieli prawnych, po zaakceptowaniu zasad przyznawania
stypendium określonego w niniejszym regulaminie.
§ 6.
Programem „Skrzydła” mogą być objęci uczniowie zgłaszani na listę Caritas
Diecezjalnych przez pedagogów szkolnych, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas
oraz pracowników placówek Caritas za pisemną zgodą ucznia, reprezentowanego przez
przedstawicieli prawnych wraz z podpisanym oświadczeniem dotyczącym zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Caritas Polska oraz Caritas Diecezjalne.
W roku szkolnym 2017/2018 Caritas Polska przeznacza rocznie nie więcej niż 1500,00
zł netto (słownie: jeden tysiąc pięćset 0/100 zł) stypendium na jednego ucznia. O przyznaniu
środków decyduje swobodnie Dyrektor Caritas Polska.
§ 7.
Caritas Diecezjalne otrzymuje łączne środki finansowe na wszystkich stypendystów,
wskazanych wcześniej w formularzu stworzonym przez Caritas Polska. Stypendium może być

przekazane stypendyście na warunkach określanych przez Caritas Diecezjalną: w trybie
miesięcznym, półrocznym lub innym określonym pisemnie przez Caritas Diecezjalną.
§ 8.
Środki finansowe zostaną przekazane Caritas Diecezjalnym w przeciągu 14 dni
kalendarzowych od podpisania umowy dotacyjnej przez obie strony.
§ 9.
Caritas Diecezjalne mają obowiązek monitorowania postępów edukacyjnych uczniów,
oraz wypełnienia ankiety ewaluacyjnej i przesłania ich do Caritas Polska za uprzednią
pisemną zgodą osoby starającej się o uzyskanie stypendium oraz jej przedstawicieli
prawnych.
Wzór ankiety przygotowuje Caritas Polska.
§ 10.
Ankiety, wypełnione dla każdego z uczniów i oznaczone indywidualnym numerem
identyfikacyjnym, powinny zostać zeskanowane i przesłane do Caritas Polska w terminie do
29 czerwca 2018 roku. Caritas Diecezjalne mają obowiązek przechowywania oryginałów
ankiet ewaluacyjnych.
§ 11.
Wydatkowanie środków finansowych w ramach Programu „Skrzydła” jest możliwe od
1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.
§ 12.
Szczegółowe warunki wydatkowania – tzw. Lista wydatków kwalifikowanych –
przedstawia załącznik 1 do umowy podpisywanej przez Caritas Polska oraz Caritas
Diecezjalne.
§ 13.
Po zakończeniu okresu wydatkowania środków Caritas Diecezjalne jest zobowiązane
dostarczyć rozliczenie finansowe i merytoryczne działań realizowanych w ramach programu
„Skrzydła”. Sprawozdania powinny zostać przekazane w formie papierowej i elektronicznej
na adres wskazany w umowie do Caritas Polska w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca
2018 roku.
§ 14.
Każda osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium oraz jej przedstawiciele prawni
powinni wyrazić w formie pisemnej dobrowolną i bezpłatną zgodę na bezpłatne
przetwarzanie przez Caritas Polska oraz Caritas Diecezjalne (m.in. zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie) obecnie i w
przyszłości swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień
niniejszego regulaminu oraz celów statutowych Caritas Polska oraz Caritas diecezjalnych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wraz z oświadczeniem tych osób i zgodę, że:
- administratorem danych osobowych jest Caritas Polska mająca siedzibę w Warszawie
przy ul. Okopowej 55 (kod pocztowy 01-043);
- osoby te zostały poinformowane, że mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawienia lub usunięcia zgodnie z treścią powyższej ustawy o ochronie danych
osobowych.

- podanie jakichkolwiek danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie mają
charakter dobrowolny.
- Caritas Polska i Caritas Diecezjalne mogą sobie przekazywać dane osobowe, w tym
dane dotyczące monitorowania postępów edukacyjnych uczniów oraz wypełnienia ankiety
ewaluacyjnej.
§ 15.
W uzasadnionych przypadkach Caritas ma prawo odwołać decyzję o objęciu ucznia
programem „Skrzydła” i/lub odwołać decyzję o przyznaniu środków w ramach „Skrzydeł”.
§ 16.
Wątpliwości w interpretacji zapisów Regulaminu rozstrzyga Caritas Polska.

