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Program AKROPOLProgram AKROPOLProgram AKROPOLProgram AKROPOL stypendiów licealnych Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego 
EFC (EFC) ma na celu wspomożenie w dalszym rozwoju edukacyjnym uzdolnionej młodzieży 
wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. 
 
Pan Andrzej Czernecki, Fundator EFC daje gwarancję finansową, iż wszyscy Stypendyści 
Programu AKROPOL (o których mowa poniżej) będą otrzymywać Stypendium przez cały okres 
nauki w liceum pod warunkiem, że ich wyniki w nauce będą dobre i pod warunkiem 
przestrzegania zasad Regulaminu. 
 
Co roku, EFC wyłania ok. 100 gimnazjalistów na terenie całego kraju do Programu AKROPOL. 
Nie łatwo jest otrzymać nasze Stypendium i nie każdy kto złoży do 14 marca danego roku 
formularz  on-line na stronie www naszej Fundacji stanie się Stypendystą EFC. Warto jednak 
spróbować, gdyż Stypendia EFC to nie tylko gwarancja utrzymania i wyżywienia w okresie nauki 
w liceum. To również możliwość uczestnictwa w ciekawych warsztatach Fundacji, wyjazdach 
letnich i zimowych, a przede wszystkim możliwość aplikowania do wzięcia udziału w Programie 
PARTENON Stypendiów Uniwersyteckich EFC. 

 
Postanowienia OgólnePostanowienia OgólnePostanowienia OgólnePostanowienia Ogólne    

§ 1§ 1§ 1§ 1    

1. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. 

2. Konkurs jest ogłaszany publicznie na stronie internetowej EFC www.efc.edu.pl. w terminie 

do 2 stycznia danego roku. 

3. Laureatami Konkursu o Stypendia AKROPOL są osoby, które przejdą pozytywnie dwie fazy 

rekrutacji. 

4. EFC gromadzi środki tworzące fundusz stypendialny Programu AKROPOL w kwocie nie 

niższej niż 1.100.000 złotych na każdy rok kalendarzowy z wpłat dokonanych przez 

fundatora oraz przekazanych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa I odpis 1% podatku. 

5. Środki przeznaczone na Program AKROPOL przechowuje się na koncie bankowym EFC. 

6. Równowartość udzielonego Stypendium przypadająca na jednego Stypendystę w danym 

roku kalendarzowym wynosi około 11.000 złotych. 

7. Liczba Stypendiów przyznawanych w danym roku kalendarzowym uchwalana jest 

każdorazowo przez Zarząd EFC. 

 

Kryteria WyborKryteria WyborKryteria WyborKryteria Wyboruuuu    

§§§§    2222    

O Stypendium Programu AKROPOL mogą się ubiegać uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy 

spełnią łącznie następujące kryteria: 

a) zamieszkują stale na terenach wiejskich minimum ostatnie pół roku poprzedzające datę 
wysyłania formularza on-line (ten wymóg nie dotyczy gimnazjalistów zamieszkujących 
placówki opiekuńczo-wychowawcze); 

b) uzyskali 4,75  jako średnią ocen w I semestrze III klasy gimnazjum lub uzyskali tytuł 
finalisty lub laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego; 

c) zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę wynosi 
poniżej 850 zł miesięcznie. 

    



Pierwsza Faza RekrutacjiPierwsza Faza RekrutacjiPierwsza Faza RekrutacjiPierwsza Faza Rekrutacji    

§§§§    3333    

1. Warunkiem przystąpienia do I fazy rekrutacji przez osoby wskazane w § 2 jest wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego on-line za pośrednictwem strony internetowej www.efc.edu.pl, w 

którym podadzą, między innymi: 

a) imię i nazwisko oraz datę urodzenia wnioskodawcy; 

b) adres zamieszkania; 

c) średnią ocen z pierwszego semestru III klasy gimnazjum; 

d) średni dochód uzyskany na każdego członka rodziny wnioskodawcy; 

e) opis dotychczasowych osiągnięć naukowych;  

f) wskazanie danych do kontaktu wychowawcy aplikanta mogącego zarekomendować 

kandydaturę wnioskodawcy. 

2. Pełny tekst formularza on-line dostępny jest na stronie www.efc.edu.pl. Po wysłaniu 

formularza on-line, nie możliwe jest wysłanie kolejnego formularza on-line do EFC przy 

wykorzystaniu tego samego numeru PESEL aplikanta. 

3. Imiona i nazwiska osób spełniających kryteria i warunki, o których mowa w §§ 2 i 3 

Regulaminu, ustawiane są w rankingu automatycznym odrębnie dla każdego województwa. 

Lista aplikantów zakwalifikowanych do II fazy rekrutacji publikowana jest na stronie 

internetowej www.efc.edu.pl w dniu 30 marca roku, w którym kończą aplikanci kończą 

gimnazjum. 

 
Druga Faza RekrutacjiDruga Faza RekrutacjiDruga Faza RekrutacjiDruga Faza Rekrutacji    

§ 4§ 4§ 4§ 4    

1. Osoby zakwalifikowane do II fazy rekrutacji Programu AKROPOL zobowiązane są: 
a) odbyć rozmowę z koordynatorem EFC pomiędzy 1 kwietnia a 10 czerwca roku, w 

którym kończą gimnazjum; 
b) wyrazić zgodę na udostępnienie EFC wyników punktowych rekrutacji do liceum; 
c) wyrazić zgodę na udostępnienie EFC wyników testów gimnazjalnych. 

2. Kandydatury osób, które pozytywnie przejdą przez II fazę rekrutacji zostaną przedstawione 
przez Zarząd EFC pod obrady Komisji Stypendialnej EFC, która dokona ostatecznego wyboru 
Stypendystów Programu AKROPOL na nadchodzący rok kalendarzowy. 

3. Obrady Komisji Stypendialnej EFC odbywają się w drugiej połowie czerwca w terminie 
pomiędzy ogłoszeniem wyników testów gimnazjalnych a końcem roku szkolnego. 

 
Prace Komisji StypendialnejPrace Komisji StypendialnejPrace Komisji StypendialnejPrace Komisji Stypendialnej    

§§§§    5555    

1. Podstawą dokonanego wyboru przez Komisję Stypendialną może być tylko Regulamin 
Programu AKROPOL stypendiów licealnych EFC. 

2.  Komisja Stypendialna składa się z 5 osób fizycznych powołanych przez Zarząd EFC spośród 
osób mających doświadczenie w dziedzinie nauczania i edukacji, które dają rękojmię 
rzeczowego, obiektywnego  i bezstronnego wyboru Stypendystów. 

3.  Komisja powołuje ze swego grona przewodniczącego poprzez głosowanie zwykłą 
większością głosów. 



4.  Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnej pracy Komisji oraz 
przestrzeganie przy ocenie wniosków zasady równości i obiektywizmu.  

5.  Przewodniczący Komisji odpowiada za przestrzeganie Regulaminu Programu AKROPOL 
przez Członków Komisji oraz za sporządzaną i gromadzoną dokumentację konkursową. 

§ 6§ 6§ 6§ 6    

1.  Członkiem Komisji nie może być Koordynator Wojewódzki EFC, Członkowie Zarządu efc i 
Członkowie Rady EFC. 

2. Członkiem Komisji Stypendialnej EFC nie może być również osoba, która jest spokrewniona, 
spowinowacona z kandydatem lub pozostaje z tą osobą lub jej opiekunem prawnym w 
innym stosunku osobistym lub prawnym, który mógłby wywołać wątpliwości co do 
bezstronności pracy Członka Komisji. 

§§§§    7777    

1.  Komisja obraduje na posiedzeniach, które otwiera Przewodniczący Komisji. 

2. Posiedzenia Komisji zwołuje w razie potrzeby Zarząd EFC, zawiadamiając o miejscu i czasie 
posiedzenia Członków Komisji Stypendialnej EFC, co najmniej na 7 dni przed planowanym 
posiedzeniem Komisji. 

3. Prawo głosu przysługuje wyłącznie Członkom Komisji. 

4. Prawo udziału w posiedzeniach Komisji bez prawa głosu przysługuje osobom zaproszonym 
przez Komisję w uzgodnieniu z Zarządem EFC. 

§§§§    8888    

1. Komisja rozpatruje wszystkie zgłoszone aplikacje kandydatów zakwalifikowanych do 

udziału w II fazie rekrutacji Programu AKOPOL w nadchodzącym roku szkolnym. 

2. Każdy członek Komisji wystawia kandydatowi ocenę w skali od 1 do 5 oraz przedstawia na 

piśmie swoją ocenę i jej uzasadnienie. 

3. Na podstawie uzyskanych ocen, Komisja tworzy ranking ogólnopolski potencjalnych 

Stypendystów Programu AKROPOL rozpoczynający się od aplikantów z najwyższą punktacją 

ocen. 

4. Stypendystami Programu AKROPOL zostają aplikanci, którzy uzyskali najwyższą sumę 

wystawionych ocen przez Komisję Stypendialną oraz pozytywnie przeszli rekrutację do 

liceów wskazanych przez EFC, w liczbie wyznaczonych na dany rok Stypendystów, o której 

mowa w § 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu.  

5. W przypadku równej liczby sumy punktów dwóch lub więcej kandydatów, o wyborze 

Stypendysty decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

§ 9§ 9§ 9§ 9    

1. Decyzja Komisji Stypendialnej EFC jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  



2. Z posiedzenia Komisji spisuje się protokół, obejmujący listę obecności oraz wszystkie 

podjęte przez Komisję decyzje.  

3. Protokół sporządza przybrany w tym celu protokolant wybrany przez Zarząd EFC spoza osób 

zasiadających w Komisji. 

4. Protokół podpisują Przewodniczący Komisji oraz protokolant. 

5. Po zakończeniu posiedzenia Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Zarządowi EFC do 

publikacji. 

 

Ogłoszenie Wyników KonkursOgłoszenie Wyników KonkursOgłoszenie Wyników KonkursOgłoszenie Wyników Konkursuuuu    

§§§§    11110000    

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu o Stypendia Programu AKROPOL oraz imion i nazwisk 

Stypendystów, którzy otrzymują Stypendia następuje najpóźniej do dnia 30 czerwca danego 

roku kalendarzowego na stronie internetowej EFC www.efc.edu.pl, chyba że wyniki rekrutacji do 

jednego z liceów wskazanych przez Fundację z wyjątkowego powodu zostały przeniesione na 

termin późniejszy. 

§§§§    11111111    

Osoby, wybrane zgodnie z powyższymi zapisami na Stypendystów AKROPOLu, zobowiązane są 

wraz ze swoimi opiekunami prawnymi podpisać z EFC Umowę Stypendialną w sprawie 

warunków realizacji Programu AKROPOL, w terminie uzgodnionym z Koordynatorem 

Wojewódzkim EFC, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu 

Stypendia Programu AKROPOL.  

 

Przedmiot StypendiumPrzedmiot StypendiumPrzedmiot StypendiumPrzedmiot Stypendium    

§ 1§ 1§ 1§ 12222    

W ramach Programu AKROPOL, Stypendyści otrzymują: 
a) pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie wskazanej przez EFC; 
b) pokrycie kosztów składek na Radę Rodziców oraz składek ubezpieczeniowych 

proponowanych przez liceum wskazane przez EFC; 
c) pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w internacie lub bursie wskazanej przez EFC; 
d) pokrycie kosztów wypożyczenia niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych od EFC 

i bibliotek publicznych; 
e) pokrycie kosztów dodatkowych indywidualnie określanych z każdym Stypendystą Programu 

AKROPOL w Umowie Stypendialnej; 
f) możliwość uczestnictwa w wyjazdach zimowych i letnich EFC w zakresie określonym w 

Umowie Stypendialnej; 
g) możliwość ubiegania się o uczestnictwo w Programie PARTENON Stypendiów 

Uniwersyteckich EFC. 
 

Obowiązki StypendystyObowiązki StypendystyObowiązki StypendystyObowiązki Stypendysty    

§ 1§ 1§ 1§ 13333    

1. Stypendyści Programu AKROPOL zobowiązani są: 



a) dołożyć najlepszych starań aby kontynuować naukę w liceum na tym samym, wysokim 
poziomie; 

b) przestrzegać niniejszego Regulaminu, Umowy Stypendialnej, statutu i regulaminu liceum 
oraz regulaminu bursy/internatu; 

c) uczestniczyć w organizowanych przez EFC i liceum warsztatach edukacyjnych z zakresu 
autoprezentacji, liderstwa, kontaktów społecznych, budowy kariery i innych; 

d) angażować się społecznie na zasadach wolontariatu w akcje charytatywne organizowane 
przez EFC i liceum; 

e) uczestniczyć w badaniach psychologicznych, spotkaniach integracyjnych i innych 
wydarzeniach animowanych przez EFC; 

f) pomagać innym Stypendystom Programu AKROPOL w szybszej adaptacji w nowym 
środowisku liceum i bursy/internatu; 

g) aktywnie wspierać EFC w nagłaśnianiu jej działań w sposób szczegółowo uzgodniony z 
EFC (np. aktywność na stronie internetowej www.efc.edu.pl, portalach społeczności 
uczniowskiej). 
 

2. Ponadto, Stypendyści Programu AKROPOL i ich opiekunowie prawni zobowiązani są do: 
a) przedstawienia prawdziwych informacji w formularzu zgłoszeniowym, które to informacje 

EFC zobowiązuje się zachować w poufności; 
b) w okresie 2 lat licząc od podpisania Umowy Stypendialnej, przedstawiania, na żądanie 

EFC, corocznej informacji o dochodach wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie 
wymogu minimum socjalnego, które to informacje i dokumenty EFC zobowiązuje się 
zachować w poufności, z tym że w przypadku istotnej poprawy warunków finansowych 
EFC i opiekunowie prawni Stypendysty Programu AKROPOL ustalą nowe warunki Umowy 
Stypendialnej; 

c) informowania EFC o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowy 
przebieg okresu stypendialnego Stypendysty Programu AKROPOL; 

d) współpracy z EFC, liceum i bursą/internatem w celu ułatwienia Stypendyście Programu 
AKROPOL maksymalnego korzystania z Programu AKROPOL i szybkiej adaptacji w 
środowisku liceum i bursy/internatu.        

Postanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowe    

§ 1§ 1§ 1§ 14444    

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzygający głos ma Zarząd 
EFC. 

2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z momentem podpisania ich przez Zarząd Fundacji. 

Stypendyści Programu AKROPOL informowani są o zmianach Regulaminu AKROPOL na 

piśmie za potwierdzeniem odbioru. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu i zobowiązujemy się przestrzegać zobowiązań 
w przypadku zostania przez poniżej podpisanego aplikanta Stypendystą Programu AKROPOL 

Podpis:        ________________________________ 

Czytelnie imię i nazwisko osoby aplikującej:   ________________________________ 

Podpis:        ________________________________ 

Czytelnie imię i nazwisko opiekuna prawnego:   ________________________________ 


