REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
IM. BŁ. PIUSA IX
§1
Fundusz Stypendialny im. bł. Piusa IX, zwany dalej „Funduszem”, stanowi wewnętrzną
jednostkę organizacyjną Fundacji wskazanej przez Kapłana IBP mianowanego przez Moderatora
Generalnego IBP, odpowiedzialnego za koordynację duszpasterstwa w Polsce, zwanego dalej
Koordynatorem Duszpasterstwa.
§2
Celem Funduszu jest gromadzenie środków finansowych i przeznaczanie ich na pomoc
finansową polskim kandydatom i alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Św. Wincentego a
Paulo w Courtalain we Francji, zwanym dalej „Seminarium IBP”, umożliwiając im naukę języka
francuskiego, podróż do Francji, opłatę czesnego za pobyt w seminarium, środki finansowe
przeznaczone na osobiste potrzeby oraz pomoc w innych życiowych okolicznościach. Nadto
Fundusz może udzielić pomocy finansowej kapłanowi IBP, który rozpoczyna działalność
duszpasterską w Polsce.
§3
Struktura zarządzania Funduszem obejmuje:
1. Koordynatora Duszpasterstwa.
2. Kapitułę Funduszu.
3. Zarząd Funduszu.
§4
Do zadań i kompetencji Koordynatora Duszpasterstwa należy:
- nadzór i kontrola nad działalnością Funduszu w tym nad działalnością Zarządu Funduszu,
- pełnienie funkcji przewodniczącego Kapituły Funduszy
- powoływanie i odwoływanie członków Kapituły Funduszu,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Funduszu.
§5
1. Kapituła Funduszu składa się z trzech członków w tym z:
- Koordynatora Duszpasterstwa,
- dwóch członków, będących kapłanami IBP, powołanych przez Koordynatora Duszpasterstwa
2. Do zadań i kompetencji Kapituły Funduszu należy wskazywanie Stypendystów i podejmowanie
decyzji o wysokości i zakresie udzielanej pomocy poszczególnym Stypendystom zgodnie z
zasadami określonymi przez Regulamin Funduszu.
3. Z prac Kapituły Funduszu sporządzana jest dokumentacja, za prowadzenie której odpowiedzialny
jest jeden z członków Kapituły Funduszu, wskazany przez Koordynatora Duszpasterstwa.
4. Członkowie Kapituły Funduszu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§6
1. Zarząd Funduszu składa się z od jednego do trzech członków, będących osobami świeckimi,
powołanych przez Koordynatora Duszpasterstwa, w tym obowiązkowo z prezesa Zarządu
Funduszu,
2. Do zadań i kompetencji Zarządu Funduszu należy:
- prowadzenie bieżącej działalności Funduszu,
- prowadzenie bieżącej współpracy Funduszu z Zarządem Fundacji wskazanej przez Koordynatora
Duszpasterstwa,
- prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych w celu pozyskiwania datków na potrzeby
Funduszu, w tym tworzenie i prowadzenie systemowych rozwiązań w tym zakresie,
- prowadzenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Funduszu,
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Funduszu w tym dokumentacji finansowej
związanej z udzielaną pomocą przez Fundusz,
- przygotowywanie na potrzeby Kapituły Funduszu informacji o kandydatach na Stypendystów i ich
potrzebach,
- organizowanie spotkań z Darczyńcami Funduszu i Stypendystów,
- wykonywanie prac zleconych przez Koordynatora Duszpasterstwa i Kapitułę Funduszu.
3. Z prac Zarządu Funduszu sporządzana jest dokumentacja, za prowadzenie której odpowiedzialny
jest jeden z członków Zarządu Funduszu, wskazany przez Koordynatora Duszpasterstwa.
4. Prezes Zarządu Funduszu składa na ręce Koordynatora Duszpasterstwa coroczne sprawozdanie z
działalności Funduszu według stanu na koniec sierpnia z terminem złożenia do końca września
danego roku.
5. Członkowie Zarządu Funduszu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
§7
Zasady gospodarki finansowej Funduszu.
1. Środki finansowe uzyskane od Darczyńców gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym
Fundacji wskazanej przez Koordynatora Duszpasterstwa.
2. Wgląd do rachunku bankowego mają:
- Koordynator Duszpasterstwa,
- Zarząd Funduszu.
3. Dyspozycje na rachunku bankowym Funduszu mogą być wykonane wyłącznie na podstawie i
zgodnie z decyzjami Kapituły Funduszu,
4. Prawo wykonywania dyspozycji na rachunku bankowym Funduszu mają osoby wskazane przez
Koordynatora Duszpasterstwa.
§8
Zasady udzielania pomocy przez Fundusz.
1. Pomoc finansowa Funduszu może być przyznane przez Kapitułę Funduszu osobie, zwanej
Stypendystą, która
a) zdecydowała się na wstąpienie do Seminarium Instytutu Dobrego Pasterza i nie jest w stanie w
całości lub części pokryć kosztów nauki języka i wyjazdu do Francji;
b) jest alumnem w Seminarium IBP i nie jest w stanie w całości lub części pokryć kosztów, o
których mowa w § 2.
2. Pomoc finansowa może mieć charakter stały w formie comiesięcznego stypendium oraz
jednorazowego bądź krótkookresowego wsparcia.
3. Stypendium może zostać czasowo zawieszone lub cofnięte, gdy:
a) poprawi się sytuacja finansowa Stypendysty;
b) Stypendysta nie będzie osiągał dobrych wyników w nauce;

c) Stypendysta zachowywać się będzie w sposób rażąco nieodpowiedni.
§9
Stypendyści Funduszu spotykać się będą w czasie pobytu w Polsce z dobroczyńcami w
okolicznościach wskazanych przez Kapitułę Funduszu.
§ 10
Byli stypendyści i kapłani będący byłymi beneficjenci Funduszu będą wspomagać finansowo
Fundusz w sposób określony indywidualnie przez Kapitułę Funduszu.
§ 11
Źródła finansowania funduszu stanowią przekazane na ten cel:
a) darowizny, spadki, zapisy;
b) zbiórki;
c) dobrowolne ofiary pieniężne osób fizycznych i prawnych;
d) inne dochody.
§ 12
Prawo zmiany niniejszego Regulaminu przysługuje Koordynatorowi Duszpasterstwa.

