
 

 

Regulamin przyznawania stypendium  

im. Wojciecha Drabowicza 

przez Lions Club Poznań Rotunda  

studentom Wydziału Wokalnego  

Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego  

w Poznaniu 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogóle 

 

1. Regulamin określa warunki, zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania 

stypendiów wybitnie uzdolnionym studentom Wydziału Wokalnego Akademii 

Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu ufundowanych 

przez Stowarzyszenie Lions Club Poznań Rotunda w Poznaniu.  

2. O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów Wydziału Wokalnego 

Akademii Muzycznej im. Jana Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, po 

ukończeniu pierwszego roku nauki, których kandydatury zostaną 

przedstawione Kapitule Stypendium im. Wojciecha Drabowicza przez Władze 

Wydziału Wokalnego.  

 

Rozdział II 

Cele przyznawania stypendium 



 

1. Celem przyznawania stypendium jest promowanie w środowisku postaw 

studentów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak 

najwyższych wyników w nauce oraz działalności wokalnej. 

2. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego 

wykorzystania swoich zdolności. 

3. Stypendium, będąc finansowym wsparciem, umożliwia stypendyście 

korzystanie z pozaszkolnych form edukacji. 

4. Stypendium jest formą motywacji studentów do osiągania jak najwyższych 

wyników w nauce lub działalności wokalnej. 

 

Rozdział III 

Warunki i tryb zgłaszania kandydatów na stypendystów 

 

1. Władze Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Poznaniu przedstawiają Kapitule Stypendium im. Wojciecha 

Drabowicza trzy kandydatury najwybitniejszych studentów pierwszego roku 

studiów.  

2. Kryterium decydującym o przedstawieniu kandydatury jest średnia z 

egzaminów i zaliczeń uzyskanych po ukończeniu pierwszego roku nauki. 

3. W przypadku kandydatów ubiegających się o stypendium, którzy uzyskali 

równą średnią z ocen przedstawiane są wszystkie równorzędne kandydatury.  

4. Władze Wydziału Wokalnego przekazują wnioski o przyznanie stypendium 

zawierające podstawowe informacje o kandydacie wraz z opinią opiekuna 

artystycznego Kapitule Stypendium najpóźniej do dnia 30 września każdego 

roku. 

 

Rozdział IV 

Zasady przyznawania stypendium 

 

1. Stypendium przyznawane jest przez Kapitułę Stypendialną im. Wojciecha 

Drabowicza, w skład której wchodzą:  

- Prezydent Lions Club Poznań Rotunda – jako Przewodniczący oraz 

- Katarzyna Drabowicz. 



- Dwóch członków Lions Club Poznań Rotunda 

- Dziekan Wydziału Wokalnego lub Prodziekan 

2. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący.  

3. Na posiedzeniu Kapituły Dziekan Wydziału Wokalnego przedstawia 

kandydatów na stypendystów na podstawie zgłoszonych wniosków. 

4. Kryteriami uwzględnianymi przy przyznawaniu stypendium są: osiągnięcia w 

nauce, osiągnięcia artystyczne, sytuacja materialna, postawa prospołeczna. 

5. Kapituła Stypendium ma prawo uwzględnić inne, nie przekazane przez 

wnioskodawcę we wniosku informacje, będące w jej posiadaniu.  

6. Kapituła Stypendium może się zwrócić do innych osób, instytucji o informacje, 

które uwzględni przy przyznawaniu stypendium.  

7. Kapituła przyznaje stypendium jednomyślnie. W razie braku osiągnięcia 

jednomyślności przeprowadza się głosowanie i przyznanie stypendium 

następuje większością głosów. W razie dwukrotnego przeprowadzenia 

głosowania i braku możliwości wyłonienia kandydata większością głosów 

decyduje głos oddany przez Katarzynę Drabowicz.  

8. Decyzja Kapituły Stypendium jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

 

Rozdział V 

Zasady wypłacania stypendium 

 

1. Stypendium przyznawane jest jednorazowo, w formie pieniężnej na podstawie 

podpisanego ze stypendystą kontraktu. 

2. Stypendium wynosi co najmniej 3500 zł i jego wysokość zależy od decyzji 

LIons Club Poznań Rotunda. 

3. Stypendium wypłacane jest jednorazowo. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

1. Stypendia wypłacone na podstawie nieprawdziwych danych podlegają 

zwrotowi z datą wsteczną od momentu zaistnienia ww. okoliczności wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 



2. Wykonanie i nadzór nad realizacją postanowień niniejszego regulaminu 

powierza się Zarządowi Lions CLub Poznań Rotunda.  

3. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia tj. 1 marca 2008. 

4. Zmiany Regulaminu następują uchwałą Lions CLub Poznań Rotunda. 


