
 

Kraków, 15.04.2015 roku 
 
 

PLAN PRZYZNAWANIA GRANTÓW FUNDACJI KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH DLA 
UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY Z REGIONU PODKARPACIA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ 

W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ 
 

1. Granty przyznawane będą uczniom i studentom za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: 

- nauka  

- kultura i sztuka 

- przedsiębiorczość 

- sport 

2. Fundacja Książąt Lubomirskich przyzna 50 grantów, po jednym dla każdego zdolnego 

ucznia / studenta wyłonionego na drodze konkursu. 

Przez konkurs Fundacja Książąt Lubomirskich rozumie publiczne przyrzeczenie nagrody za  

wybitne osiągnięcia w dziedzinach wymienionych w pkt 1 zgodnie z art. 919 i nast. Kodeksu 

cywilnego. Wiek ucznia / studenta: od rozpoczęcia 18, do ukończenia 24 roku życia. 

Stypendia obejmą uczniów / studentów pochodzących z województwa podkarpackiego, 

uczących się / studiujących w następujących powiatach: 

- powiat przemyski wraz z miastem Przemyśl 

- powiat przeworski 

- powiat lubaczowski 

- powiat jarosławski 

- powiat sanocki 

- powiat leski 

- powiat bieszczadzki 

3. Łączna kwota grantu to 1000 zł netto, wypłacane jednorazowo. 

4. Wpłata na konto ucznia / studenta wpłynie do dnia 10 października 2015 r.  

5. Warunkiem otrzymania grantu będzie posiadanie wybitnych osiągnięć w nauce / 

kulturze i sztuce / przedsiębiorczości / sporcie wykraczających poza program nauczania oraz 



rekomendacja ze strony Dyrektora Szkoły / Rektora lub Dziekana Uczelni, w której 

uczeń/student się uczy / studiuje.  

6. Grant zostanie przyznany studentowi, który: 
- szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią 
arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą 
studenta w grupie 15 % najlepszych studentów danego kierunku 
lub 
- uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na 
danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów 
międzykierunkowych – w okresie tych studiów. 
7.  Przy ocenie wniosków o grant za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę 
następujące osiągnięcia: 
- publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej 
regionalnym lub krajowym lub publikacje naukowe w formie książki; 
- udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z 
innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi; 
- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; 
- wystąpienia na konferencjach naukowych; 
- nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym. 
Przy ocenie wniosków o grant za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę 
następujące osiągnięcia: 
- wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne; 
- udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z 
innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym; 
- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; 
- nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym. 
Przy ocenie wniosków o grant za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę 
następujące osiągnięcia: 
- udział w igrzyskach olimpijskich; 
- udział w mistrzostwach świata; 
- 1 – 10 miejsce w mistrzostwach Europy; 
- 1 – 10 miejsce w akademickich mistrzostwach świata; 
- 1 – 10 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy; 
- 1 – 5 miejsce w zawodach krajowych; 
- 1 – 3 miejsce w zawodach regionalnych; 
- 1 – 5 miejsce w uniwersjadzie; 
- osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. 
8. Grant zostanie przyznane uczniowi, który: 
szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią 
arytmetyczną ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na 
religię albo etykę, do średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów wlicza się także roczne 
oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej 5,10. 
- w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania; 



- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 
bezpośrednio poprzedzającym okres, w którym ma być przyznany grant; 
- zdobył tytuł laureata zawodów trzeciego stopnia olimpiady lub turnieju obejmującego 
problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu 
ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.), tytuł laureata 
olimpiady na szczeblu międzynarodowym; 
- zdobył tytuł co najmniej finalisty konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu 
ogólnopolskim lub międzynarodowym, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek 
artystycznych (Dz. U. 2011 r., Nr 224 poz. 1346), konkursu na szczeblu międzynarodowym 
odbywającego się poza granicami państwa; 
- zdobył tytuł co najmniej finalisty konkursu na szczeblu co najmniej ogólnopolskim –  
- w przypadku członka reprezentacji szkoły lub zespołu artystycznego działającego  
w szkole, placówce lub instytucji na terenie powiatów objętych programem grantowym 
Fundacji Książąt Lubomirskich; 
9. Warunkiem otrzymania grantu będą trudne warunki materialne w domu rodzinnym 
ucznia / studenta, w którym dochód na osobę nie będzie przekraczał 895,7 zł zgodnie z art. 
179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 572, z późn. zm. 
10. Uczeń ubiegający się o grant powinien przedłożyć własnoręcznie stworzoną pracę 
dotyczącą rodziny Lubomirskich na Podkarpaciu na jeden z wymienionych tematów: 
- Lubomirski, który może być dla mnie wzorem. Opis postaci z uzasadnieniem wyboru 
oraz uwzględnieniem tła historycznego; z podaniem źródeł. 
- Multimedialne drzewo genealogiczne rodu Lubomirskich. 
- Aplikacja mobilna "Szlakiem rodziny Lubomirskich" - podróż w miejsca związane  
z  rodziną. 
- Wypowiedź plastyczna dotycząca rodu Lubomirskich.  
- Fotograficzna opowieść o rodzinie Lubomirskich. 
- Lubomirscy - prekursorzy polskiej gospodarki - prezentacja multimedialna.  
11. Uczeń / student ubiegający się o grant Fundacji Książąt Lubomirskich powinien 
przedstawić do dnia 31.08.2015 r. następujące dokumenty: 
- uczeń: potwierdzoną przez Szkołę kserokopię świadectwa szkolnego za rok 
 szkolny 2014 / 2015 
- student: potwierdzoną przez Uczelnię kserokopię ocen z Indeksu za rok  
 akademicki 2014 / 2015 
- listę udokumentowanych szczególnych osiągnięć w danej dziedzinie 
- list rekomendujący od Dyrektora Szkoły / Rektora lub Dziekana Uczelni 
- wypełniony wniosek o otrzymanie grantu pobrany ze strony 
 www.fundacjaksiazatlubomirskich.pl 
- pracę opisaną w pkt. 13. 



12.  O przyznaniu grantu uczniowi / studentowi ostatecznie zadecyduje Prezes Fundacji 
Książąt Lubomirskich Jan Lubomirski - Lanckoroński. 
13.  O przyznaniu grantu uczniowie / studenci zostaną powiadomieni pocztą oraz 
telefonicznie najpóźniej do dnia 20 września 2015 r.  
14.  Po otrzymaniu powiadomienia uczeń / student zobowiązany będzie do podpisania 
umowy z Fundacją Książąt Lubomirskich do 7 dni roboczych.  
15. W przypadku niepodpisania umowy we wskazanym terminie grant zostanie przekazany 
kolejnemu uczniowi / studentowi.  
16. Utrata prawa do otrzymywania grantu następuje w przypadku: 
- skreślenia ucznia z listy uczniów / studentów 
- rezygnacji ucznia / studenta ze szkoły / uczelni 
- uzyskania od Dyrektora Szkoły / Rektora lub Dziekana informacji, że uczeń / student  
w  rażący sposób naruszył normy zachowania 
- podjęcia przez ucznia / studenta nauki w szkole znajdującej się poza powiatami 
 objętymi programem grantowym Fundacji Książąt Lubomirskich 
- zmiany miejsca zameldowania na zameldowanie poza powiatami objętymi programem 
 grantowym Fundacji Książąt Lubomirskich 
- podania nieprawdziwych danych, 
- rezygnacji z pobierania grantu złożonej pisemnie przez ucznia / studenta  

17. Uczeń / student ubiegający się o grant Fundacji Książąt Lubomirskich może 

równocześnie ubiegać się o przyznanie stypendium Fundacji Książąt Lubomirskich. 

18. Uczeń / student, który otrzymał grant Fundacji Książąt Lubomirskich nie może 
równocześnie otrzymać stypendium Fundacji Książąt Lubomirskich.  
	  


