
 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Szanowna Pani Dyrektor 

Zapraszamy serdecznie do przystąpienia do ogólnopolskiego programu stypendialnego „Stypendia św. 
Mikołaja”. Program ma na celu wspieranie aktywnych i zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa 
uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Program jest skierowany do wszystkich państwowych 
placówek edukacyjnych w Polsce – programem objęci są uczniowie od V klasy aż do matury. Udział w 
programie jest bezpłatny, a całość środków przekazanych przez darczyńców jest przeznaczana na stypendia. 

Program działa od 2011 roku. Dotychczas przystąpiło do niego 308 szkół. Wspólnie ze szkołami przyznaliśmy 
już 2453 stypendiów. Program uzyskał Europejską Nagrodę Obywatelską przyznawaną przez Parlament 
Europejski. Jeden z elementów naszego programu – gala wręczenia nagród dla najaktywniejszych szkół 
w ramach prowadzonego przez nas konkursu dla szkół „Solidarna Szkoła” – został objęty honorowym 
patronatem małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszamy! 

  Kim jesteśmy?    

Fundacja Świętego Mikołaja jest organizacją pożytku publicznego. Działamy od 20 lat. Misją Fundacji jest 
hasło „Rozumieć i pomagać”. Chcemy pomagać mądrze, tak jak nasz patron - biskup św. Mikołaj, jeden 
z największych świadków wyobraźni miłosierdzia. Wiemy, że wspólnie doświadczana ludzka bieda otwiera 
serca, buduje więzi, prowadzi do prawdziwego spotkania drugiego człowieka. Swoje miejsce widzimy 
w dotarciu do ludzi w potrzebie. Dlatego nie bez przyczyny łączymy działalność charytatywną, edukacyjną 
i naukową. 

 

  Dlaczego warto przystąpić do programu stypendialnego Fundacji Świętego Mikołaja?  

W każdym zakątku Polski, każdej społeczności i każdej szkole są aktywni, zdolni uczniowie, których sytuacja 
finansowa uniemożliwia dalszą edukację, rozwijanie talentów lub wyjątkowych umiejętności. Są to osoby 
z ogromnym potencjałem, które w przyszłości mogą stać się liderami rozwoju swoich społeczności. Chcemy 
im pomóc rozwinąć skrzydła i dlatego utworzyliśmy program stypendialny Stypendia św. Mikołaja. Naszym 
celem jest wspieranie osób zdolnych oraz zaangażowanych społecznie, choć niezamożnych. Jednocześnie 
wierzymy, że jedynym trwałym modelem programu stypendialnego jest taki, w którym szkoła i lokalna 
społeczność skupiona wokół szkoły bierze odpowiedzialność za swoich uczniów i buduje mechanizmy 
solidarności pomiędzy społecznością skupioną wokół szkoły a zdolnymi, ambitnymi, zaangażowanymi 
uczniami potrzebującymi wsparcia. Taki właśnie model programu stypendialnego prowadzi nasza Fundacja. 

 

  Stypendia w Twojej szkole  

Szkoła jest jednym z ważniejszych miejsc w społeczności lokalnej. Naturalne jest więc, aby to właśnie w szkole 
działały mechanizmy wsparcia dla uzdolnionych i aktywnych dzieci. Takie, które angażują całą szkolną 
społeczność, wraz z rodzicami, absolwentami, a także lokalnym biznesem. Podobnie dzieje się w Wielkiej 
Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Nie ma tam możliwości, aby zdolne i ambitne dziecko nie mogło 
kontynuować nauki nawet na najlepszej uczelni. System stypendiów jest tak rozwinięty, że talenty mogą się 
rozwijać. Chcemy, aby w Polsce było podobnie. Chcemy pomóc budować więzy solidarności pomiędzy 
lokalnymi społecznościami, a najzdolniejszymi uczniami, by ich talenty mogły się w pełni rozwijać.  
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Czego oczekujemy od szkoły? 

Stawiamy na ścisłą, długofalową współpracę ze szkołami. Od szkoły uczestniczącej w programie oczekujemy: 

1. Powołania przez Dyrektora Szkoły koordynatora oraz komisji stypendialnej, która najlepiej potrafi 
wyłonić uczniów, których warto wesprzeć stypendium.  

2. Organizowania akcji zbierania środków na szkolny fundusz stypendialny. 

3. Organizacji procesu przyznawania stypendiów w szkole zgodnie z regulaminem przygotowanym przez 
Fundację. Kryteria przyznania stypendium to: dochód na osobę w rodzinie, średnia z ocen z roku 
poprzedzającego przyznanie stypendium, osiągnięcia naukowe bądź sportowe i artystyczne oraz 
aktywność społeczno-kulturalna. 

4. Prowadzenia dokumentacji projektu. 

szkoły w budowie programu stypend  

Co zapewniamy? 

Program skupia się wokół portalu internetowego (www.stypendia.mikolaj.org.pl). Każda ze szkół, która 
przystąpi do programu, aktywuje w portalu swój profil. Dla każdej szkoły jest uruchamiane oddzielne 
subkonto bankowe. Dzięki portalowi szkoła ma możliwość promowania się, a darczyńcy mogą wspierać 
finansowo fundusz w danej szkole. W portalu znajdują się też wszystkie dokumenty potrzebne do pracy 
komisji stypendialnej. Dzięki portalowi program jest wiarygodny i przejrzysty. 

Środki ofiarowane przez darczyńców oraz pozyskane przez szkoły w ramach różnego rodzaju jarmarków, 
kwest i akcji charytatywnych są rozdzielane przez komisję stypendialną w szkole. Następnie są wypłacane 
przez Fundację w formie stypendiów bezpośrednio na konto ucznia lub jego opiekuna. Szkoły natomiast nie 
są obarczone zbędnymi kosztami związanymi z obsługą bankową. Za pokrycie kosztów prowadzenia kont oraz 
za obsługę formalno-administracyjną programu odpowiedzialna jest nasza Fundacja. Wsparcie Fundacji 
dla szkoły to: 

1. Wiedza i doświadczenie 

Służymy szkołom pomocą w organizacji całego programu, w akcjach pozyskiwania funduszy, dzielimy 
się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Szkoła otrzymuje gotowy pakiet dokumentów 
potrzebnych do stworzenia i prowadzenia programu stypendialnego. Każdego roku organizujemy też 
warsztaty i szkolenia dla nauczycieli chcących angażować się w działania solidarnościowe w swoich 
szkołach.  

2. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na stypendia 

Dostarczamy niezbędne materiały do prowadzenia kwest – puszki, plakaty, identyfikatory 
dla wolontariuszy. Jeśli do kwesty prowadzonej przez szkołę jest niezbędne uzyskanie pozwolenia 
na zbiórkę publiczną, Fundacja je posiada. Dzięki portalowi stypendialnemu prowadzonemu 
przez Fundację, każda szkoła ma swój profil, dzięki któremu może się zaprezentować potencjalnym 
darczyńcom (np. absolwentom). Ponieważ Fundacja Świętego Mikołaja posiada status Organizacji 
Pożytku Publicznego szkoły otrzymują możliwość zbierania środków z 1% podatku na stypendia dla 
swoich uczniów w potrzebie.  

http://www.stypendia.mikolaj.org.pl/
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3. Zaplecze formalno-administracyjne 

Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia programu – regulamin, formularz 
wniosku o stypendium dla uczniów, wzory protokołów dla szkolnej komisji stypendialnej, pomocne 
tabele, wzory rozliczeń. Wszystko po to, aby stypendia były przyznawane w sposób klarowny 
i uporządkowany pod względem formalno-prawnym. Odpowiadamy za rozliczenie zbiórki publicznej 
w ministerstwie.  

4. Zaplecze księgowe 

Fundacja zajmuje się prowadzeniem subkonta dla szkoły i co miesiąc wypłaca stypendia wszystkim 
stypendystom. Co roku też przygotowujemy i rozsyłamy wszystkim stypendystom PIT-y. 

5. Portal stypendialny 

Zbudowaliśmy portal stypendialny, dzięki któremu większość procesów związanych z przyznawaniem, 
wypłacaniem i rozliczaniem stypendiów jest zautomatyzowana. Dzięki portalowi szkoła ma dostęp 
on-line do wszystkich niezbędnych informacji – m.in. wielkości zebranych środków, wypłaconych 
stypendiów. Portal to także miejsce, gdzie szkoła aktywuje swój profil, dzięki któremu jest 
uruchamiana współpraca z Fundacją (jest tu generowana umowa oraz specjalny profil, dzięki 
któremu szkoła może się zaprezentować potencjalnym darczyńcom). 

6. Nagradzamy najlepszych, czyli konkurs „Solidarna Szkoła” 

Organizujemy konkurs dla szkół pod nazwą „Solidarna Szkoła”. Nagradzamy szkoły, które 
najskuteczniej budują program stypendialny. Konkurs trwa przez cały rok szkolny począwszy od 1 
października aż do końca września kolejnego roku szkolnego. Jego finał to gala wręczenia nagród dla 
najlepszych szkół. Nad ostatnią Galą konkursu „Solidarna Szkoła”, odbywającą się w Pałacu w 
Wilanowie w Warszawie, patronat objęła małżonka Prezydenta RP – pani Agata Kornhauser-Duda. 
Uczestników Gali zaprosiła także do Pałacu Prezydenckiego na kameralne spotkanie. Zachęcamy do 
obejrzenia relacji z Gali na stronie: www.mikolaj.org.pl 

7. Dodatkowe fundusze od Fundacji Świętego Mikołaja 

Fundacja za każde zebrane przez szkołę 500 zł wpłaca na jej konto dodatkowe 250 zł. Prowadzimy też 
kilka razy do roku akcje specjalne, w ramach których Fundacja podwaja zebrane przez szkoły środki 
na stypendia. Całość tych środków przeznaczane jest na stypendia.  

Zapraszamy do kontaktu:  
Antonina Grządkowska – koordynator programu, stypendia@mikolaj.org.pl  
tel. 22 825 03 90, tel. kom. 791 793 021  
www.mikolaj.org.pl/stypendia 

Biuro Fundacji Świętego Mikołaja: ul. Koszykowa 24/7 00-553 Warszawa 

Mamy nadzieję, że podoba się Państwu idea naszego Programu, który ma na celu przede wszystkim 
długofalową, wieloletnią pomoc uzdolnionym dzieciom, ale jest także szansą promocji Państwa szkoły 
oraz okazją do nawiązania bliskiej współpracy z lokalnym środowiskiem, mogącą w przyszłości przybierać 
różne formy. Liczymy na to, że będą Państwo chętni wziąć w nim udział.  

Z wyrazami szacunku,  

Joanna Paciorek, wiceprezes zarządu   Dariusz Karłowicz, prezes zarządu 
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