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1. O dofinansowanie do nauki związanej z przekwalifikowaniem lub dokształcaniem się, 
mogą się starać członkowie Stowarzyszenia oraz weterani ranni i poszkodowani w 
misjach poza granicami kraju. 

2. Decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą 
większością głosów. 

3. Dofinansowanie może obejmować różne formy kształcenia związane z poszukiwaniem 
nowej pracy lub podnoszeniem swoich kwalifikacji. 

4. Zarząd powołuje pełnomocnika do spraw dofinansowania do nauki, którego 
obowiązkiem jest ocena merytoryczna wniosków oraz przedstawianie propozycji dla 
Zarządu w sprawie przyznania dofinansowania oraz jej wysokości. 

5. Dofinansowanie może wynieść - w zależności od kosztów kursu (szkolenia), 
posiadanych środków finansowych oraz stanu zdrowia wnioskodawcy - do 100% kwoty. 

6. Dofinansowanie rozpatruje się na podstawie złożonego wniosku na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu. 

7. Wniosek powinien zawierać nazwę kursu/szkolenia/, przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia szkolenia, dane oraz adres firmy/instytucji/ przeprowadzającej szkolenie 
oraz wszelkie inne informacje mogące służyć pomocą w podjęciu decyzji przez Zarząd. 

8. Wypłata kwoty dofinansowania jest realizowana po zakończeniu kształcenia na 
podstawie zaświadczenia/certyfikatu o jego pozytywnym ukończeniu oraz dowodu 
księgowego poniesionych kosztów, które to wnioskodawca powinien przesłać do 
Skarbnika w terminie do 21 dni po zakończeniu kształcenia. 

9. W przypadku pozytywnej decyzji o przydzieleniu dofinansowania Skarbnik ma 
obowiązek zabezpieczyć całą kwotę dla wnioskodawcy do czasu przedstawienia 
dokumentów związanych z zakończeniem kursu. 

10. W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów w terminie do 21 dni od 
terminu zakończenia kursu/szkolenia uchwała w zakresie dofinansowania ulega 
anulowaniu. 

11. W przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu Pełnomocnik ds. dofinansowania do 
nauki informuje wnioskodawcę o kwocie dofinansowania i procedurze jej wypłacenia. 

12. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek wnioskodawcy - Zarząd może wyrazić 
zgodę na szczególne warunki dofinansowania do nauki co powinno być zawarte w 
uchwale o przyznaniu dofinansowania. 

13. Sprawy nieuwzględnione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Zarząd zwykłą 
większością głosów. 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania uchwały. 

 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rannych  
i Poszkodowanych Poza Granicami Kraju nr 01/2021 z dnia 12.01.2021 roku, jednocześnie 
zostaje uchylony regulamin dotacji do nauki uchwalony uchwałą nr 02 z dnia 10.02.2011 r. 


