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§ 1
Niniejszy dokument zawiera zasady, zwane dalej „Zasadami”, udzielania wsparcia finansowego przez Fundację mBanku, zwanej w dalszej części dokumentu 
„mFundacją”, na realizację programów stypendialnych „Mistrzowie matematyki” o ogólnopolskim zasięgu, związanych z edukacją matematyczną (zwanych dalej 
„Programami stypendialnymi”).

§ 2
1. O wsparcie finansowe („Dofinansowanie”) Programów stypendialnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (zwane dalej 

„Organizacjami” lub „Wnioskodawcami”) i prowadzące działalność statutową powyżej 1 roku, które zgodnie ze swoim statutem mogą przyznawać stypendia. 
2. Zgodnie z przyjętą przez Fundację mBanku strategią „m jak matematyka” na lata 2017-2020, mFundacja koncentruje się na projektach związanych z edukacją 

matematyczną. Dlatego też wsparcie finansowe mFundacji mogą otrzymać wyłącznie programy stypendialne związane z edukacją matematyczną.
3. Program stypendialny w rozumieniu Zasad, to program pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, umożliwiający rozwijanie talentu lub 

kontynuowanie nauki.
4. Beneficjentami Programów stypendialnych dofinansowanych przez mFundację mogą być, w szczególności:

a. Dzieci i młodzież szkolna;
b. Studenci kierunków matematycznych;
c. Doktoranci i młodzi naukowcy.

5. Podstawą ubiegania się o Dofinansowanie jest złożenie na odpowiednim formularzu wniosku o wsparcie finansowe Programu stypendialnego  
(„Wniosek o dofinansowanie”) wraz z następującymi załącznikami:
a. Regulaminem programu stypendialnego o nazwie: „Mistrzowie matematyki - Program stypendialny dofinansowany przez Fundację mBanku”, 

określającym procedury przyznania stypendium oraz warunki uczestnictwa w Programie stypendialnym; 
b. Regulaminem pracy organu oceniającego wnioski stypendialne (jego treść może być zawarta w Regulaminie programu stypendialnego), w tym wzorem 

oświadczenia o wykluczeniu konfliktu interesów członków organu ocieniającego wnioski stypendialne;
c. Formularzem wniosku o przyznanie stypendium;
d. Poświadczonym za zgodność z oryginałem aktualnym odpisem z KRS;
e. Poświadczonym za zgodność z oryginałem aktualnym statutem Organizacji.

6. Regulamin programu stypendialnego, o którym mowa w ust. 5 pkt. a. powyżej powinien zawierać:
a. jasne kryteria punktacji za dodatkowe osiągnięcia matematyczne tj. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty lub zajęcie wysokiego miejsca (maksymalnie 

do V miejsca) w konkursach matematycznych, z uwzględnieniem zasięgu konkursu (np. szkolny, międzyszkolny, regionalny, wojewódzki, ogólnopolski), 
jego rangi, czy poziomu trudności ( np. konkurs prowadzony przez uczelnie wyższe, Ministerstwo Edukacji Narodowej czy Kuratorium Oświaty) oraz 
tego, czy osiągniecie dotyczy  pracy indywidualnej czy grupowej. W przypadku wątpliwości co do rangi konkursów uczniowskich, rekomendowana jest 
konsultacja z nauczycielami matematyki;  

b. kryterium podstawowe: w przypadku uczniów, średnią ocen z matematyki na świadectwie z roku poprzedzającego przyznanie stypendium nie niższą niż 
5.0; w przypadku studentów 1 roku kierunków matematycznych, wynik egzaminu maturalnego z matematyki wyłącznie na poziomie rozszerzonym;

c. obowiązek dołączenia do wniosku o stypendium dokumentów poświadczających osiągnięcia (w tym kserokopie świadectw szkolnych, dyplomów, list 
rankingowych itp.). Deklaracje rodziców/nauczycieli o osiągnięciach kandydata do stypendium, bez przedstawienia dokumentów dowodowych nie 
powinny być brane pod uwagę;

d. obowiązek podpisania wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich kandydatów do stypendium; 

Ponadto: 

a. w przypadku uczniów, łączna punktacja za oceny z matematyki oraz średnią ocen nie powinna przeważać nad osiągnieciami dodatkowymi;
b. ocena kandydatów do stypendium nie powinna zawierać kryterium socjalnego (dochód na osobę w rodzinie).   

7. Procedury przyznawania stypendiów w Programie stypendialnym organizowanym przez Wnioskodawcę powinny gwarantować:
a. wybór stypendystów przez społeczne, niezależne komisje;
b. otwartość i dostępność dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Programie stypendialnym;
c. przejrzystość procedur w ramach Programu stypendialnego; 

8. W komisji stypendialnej, o której mowa w ust. 6, pkt. a powyżej, powinien zasiadać reprezentant mFundacji.
9. Dofinansowanie udzielone w ramach Programów stypendialnych przez mFundację może być przeznaczone przez Organizację wyłącznie na wypłatę stypendiów 

w ramach Programów stypendialnych.
10. W przypadku Organizacji, które korzystały we wcześniejszych edycjach Programu stypendialnego z dofinansowania Fundacji mBanku, ewentualna decyzja 

Zarządu mFundacji o udzieleniu kolejnego dofinansowana będzie uzależniona od terminowego przedłożenia prawidłowego sprawozdania merytorycznego 
i finansowego z realizacji poprzedniej darowizny. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym, mFundacja 
może wycofać się z decyzji o przyznaniu dofinansowania/darowizny. 

§ 3
1. Formularz Wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Fundacji mBanku w zakładce „Stypednia”.
2. Termin nadsyłania Wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami, o których mowa w § 2 ust. 5 upływa 5 marca 2017 r. o godzinie 17:00 (decyduje data 

doręczenia). Wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres fundacja@mbank.pl oraz podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Organizacji w wersji papierowej wraz z załącznikami na adres:

Fundacja mBanku
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
skr. Pocztowa 728
z dopiskiem „Mistrzowie matematyki - programy stypendialne”

3. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data otrzymania Wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami w formie elektronicznej i pisemnej. Wnioski 
złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 4
1. Oceny złożonych w terminie, zgodnie z Zasadami, kompletnych, czytelnych, wypełnionych prawidłowo wniosków dokona Zarząd Fundacji mBanku.
2. Wnioski o dofinansowanie będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

a. zgodność kryteriów programu ze standardami mFundacji; 
b. procedury programu stypendialnego;  
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c. diagnoza potrzeb, na które odpowiada program stypendialny;
d. planowane mierzalne rezultaty programu stypendialnego;  
e. stopień zaangażowania i wsparcia ewentualnych partnerów; 
f. sposoby informowania o darczyńcy programu stypendialnego i rozpowszechniania informacji o programie; 
g. stopień  zaangażowanie stypendystów w program stypendialny lub działania wnioskodawcy.

3. Zarząd Fundacji mBanku dokonuje oceny wniosków w oparciu o Regulamin oceny wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych przez Fundację 
mBanku. Członkowie Zarządu Fundacji mBanku nie będą oceniać wniosków obciążonych konfliktem interesów.

§ 5
1. mFundacja zastrzega sobie prawo przyznania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowana.
2. Dofinansowanie jest przyznawane jednorazowo na maksymalny okres od września 2017 r. do czerwca 2018 r., a w przypadku studentów, doktorantów 

i pracowników naukowych, od października 2017 r. do czerwca 2018 r.  
3. Informacje o decyzji Zarządu Fundacji mBanku zostaną przekazane Wnioskodawcom najpóźniej do 5 kwietnia 2017 r. 
4. Od decyzji Zarządu Fundacji mBanku nie przysługuje prawo do odwołania.
5. mFundacja nie ponosi dodatkowych kosztów (w tym podatków i innych opłat), których płatność jest wymagana na podstawie bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa w związku z udzieleniem Dofinansowania. 
6. Płatność z tytułu przyznania Dofinansowania zostanie dokonana na podstawie umowy darowizny, podpisanej do 1 sierpnia 2017 r. Przekazanie płatności 

nastąpi do 7 dni od dnia wyboru stypendystów przez Organizację.
7. W sytuacji gdy ostateczna liczba stypendystów będzie mniejsza niż zadeklarowana przez Organizację w formularzu wniosku o dofinansowanie, kwota 

darowizny zostanie odpowiednio obniżona i dostosowana do faktycznej liczby stypendystów.
8. Organizacje, które uzyskają Dofinansowanie swoich Programów stypendialnych są zobowiązane złożyć do 16 lipca 2018 r. sprawozdanie merytoryczne 

i finansowe z realizacji Programu stypendialnego, według formularza znajdującego się na stronie www.mFundacja.pl, w zakładce „Stypednia”. W przypadku 
konieczności przedłużenia terminu rozliczenia, Organizacja powinna złożyć do Zarządu Fundacji mBanku stosowny wniosek. Brak rozliczenia otrzymanej kwoty 
Dofinansowania w przyjętym terminie powoduje obowiązek zwrotu przyznanej kwoty Dofinansowania w ciągu 30 dni od upływu tego terminu. Po upływie 30 
dniowego terminu Fundacja mBanku naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty należnej do zwrotu. Dofinansowanie powinno być wykorzystane 
i rozliczone w sposób określony w umowie darowizny. 

9. mFundacja ma prawo do przeprowadzenia kontroli wykorzystania darowizny przekazanej na realizację Programu stypendialnego w wymiarze finansowym 
i merytorycznym. Niemożność przeprowadzenia czynności kontrolnych przez Fundację mBanku może skutkować odwołaniem darowizny, o której mowa w ust. 
6 skutkującym obowiązkiem zwrotu kwoty Dofinansowania w ciągu 30 dni od wezwania do zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku 
uchybienia temu terminowi. 

§ 6
1. Złożenie formularza wniosku jest równoznaczne z deklaracją, że Wnioskodawca posiada zgodę uczestników biorących udział w Programie stypendialnym 

dofinansowanym przez Fundację mBanku na wykorzystanie ich wizerunku przez mFundację, w tym na stronie www.mFundacja.pl oraz w materiałach 
promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością społeczną mFundacji.

2. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów zawartych w Zasadach, decyzję podejmuje Zarząd Fundacji mBanku.

Harmonogram:
 1 lutego 2017 r. – ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych
 do 5 marca 2017 r. – składanie wniosków przez organizacje stypendialne 
 do 5 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie wyników
 do 1 sierpnia 2017 r. – podpisanie umów darowizny
 do 16 lipca 2018 r. – termin składania sprawozdań końcowych


