
Regulamin programu stypendialnego  

Mistrzowie Matematyki - Stypendia Fundacji mBanku 
 

dla laureatów ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej oraz ogólnopolskiej 

Olimpiady Matematycznej Juniorów1  

 

  

§ 1.  Zasady ogólne 

1. Stypendia motywacyjne w programie Mistrzowie Matematyki - Stypendia Fundacji 

mBanku przyznawane są  przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej (SEM) oraz 

Fundację mBanku (mFundację) laureatom ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej (OM) i 

ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ) i wypłacane z darowizny pieniężnej 

Fundacji mBanku. 

2. Stypendia przyznawane są  na podstawie wyników finałów olimpiad OM i OMJ. Wysokość 

stypendium zależy  od progów punktowych ustalanych osobno dla każdej olimpiady.  

3. Terminy i miejsca finałów olimpiad OM i OMJ ogłaszane są  na początku każdego roku 

szkolnego i publikowane na stronach olimpiad. 

4. Laureat ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej może otrzymać stypendium motywacyjne  

gdy w zawodach finałowych olimpiady uzyska co najmniej  22 punkty. Laureat ogólnopolskiej  

Olimpiady Matematycznej Juniorów może otrzymać stypendium gdy w zawodach finałowych 

olimpiady uzyska  co najmniej  19 punktów. Fundacja mBanku każdorazowo decyduje o liczbie 

przyznanych stypendiów w zależności od posiadanego budżetu. Decyzje Fundatora są 

nieodwołalne. 

5. Stypendia wypłacane są przez SEM w czterech równych ratach co trzy miesiące zaczynając od  
września tego roku, w którym zostały przyznane. 

 
6. Po wypłaceniu ostatniej raty stypendium SEM zwraca się z prośbą do stypendystów 

o przekazanie informacji  czy i jak otrzymane stypendium pomogło stypendyście w jego 
naukowym rozwoju. Wszystkie uzyskane w ten sposób informacje SEM przekazuje Fundacji 

mBanku. 
 

§ 2. Stypendia motywacyjne   

dla laureatów ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów 

1. Komisja stypendialna przyznająca stypendia motywacyjne w programie Mistrzowie 

Matematyki - Stypendia Fundacji mBanku  dla laureatów ogólnopolskiej Olimpiady 

Matematycznej Juniorów składa się z członków Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej 

Juniorów (OMJ) i  przedstawicieli  Zarządu mFundacji.  

2. Komitet Główny OMJ po zawodach finałowych olimpiady i sprawdzeniu prac przez komisję 

sprawdzającą, wieczorem w dniu finału olimpiady przygotowuje listę stypendystów   ustalając 

wysokość stypendium w zależności od liczby punktów uzyskanych w zawodach finałowych 

olimpiady według następującej skali punktowej:   

Liczba punktów Wysokość stypendium 

29-30 2000 zł 

24-28 1500 zł 

19-23 1000 zł 

                                                           
1 MEN – wykaz olimpiad przedmiotowych w danym roku szkolnym 



 

3. Komitet Główny OMJ przekazuje do Fundacji propozycję  zawierającą nazwiska proponowanych 

stypendystów wraz z liczbą uzyskanych  punktów. Lista stypendystów jest zatwierdzana przez 

Zarząd Fundacji, który  w zależności od posiadanego budżetu może każdorazowo zmienić progi 

punktowe i liczbę nagrodzonych.  

4. Zatwierdzona lista stypendystów jest publikowana w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu 

OMJ na stronie olimpiady.  

5. Uczestnicy finału OMJ, którzy w wyniku odwołania od wyników finału OMJ (zgodnie z 

Regulaminem olimpiady) uzyskają próg punktowy uprawniający w danym roku szkolnym do 

ubiegania się o stypendium będą mogli zostać dodani do listy stypendystów po uzyskaniu 

zgody Zarządu  mFundacji. 

6. Po zakończeniu procedury odwołań od wyników finału OMJ decyzje dotyczące przyznanych  

stypendiów są nieodwołalne. 

7. Warunkiem otrzymania  stypendium jest przesłanie przez laureata  w terminie  miesiąca od 

zakończenia zawodów finałowych OMJ do biura SEM  oświadczenia  podpisanego  przez 

opiekuna prawnego będące zgodą na przyjęcie stypendium oraz  na gromadzenie i 

przetwarzanie danych osobowych przez mFundację  (zgodnie z art.7 ust.2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 tzw. RODO.)  

(szczegółowe przepisy pod tym linkiem – klauzula informacyjna). 

 

§ 3. Stypendia motywacyjne   

dla laureatów ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej 

1. Komisja stypendialna przyznająca stypendia motywacyjne w programie Mistrzowie 

Matematyki - Stypendia Fundacji mBanku  dla laureatów ogólnopolskiej Olimpiady 

Matematycznej składa się z członków Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej  (OM) oraz  

przedstawicieli  Zarządu mFundacji.  

2. Komitet Główny OM  po zawodach finałowych olimpiady  i sprawdzeniu prac przygotowuje listę 

stypendystów  ustalając wysokość stypendium w zależności od liczby punktów uzyskanych w 

zawodach finałowych olimpiady według następującej skali punktowej:   

Liczba punktów Wysokość stypendium 

36 3000 zł 

35 2500 zł 

30-34 2000 zł 

29-22 1500 zł 

 

3. Komitet Główny OM przekazuje do mFundacji propozycję  zawierającą  nazwiska 

proponowanych stypendystów wraz z liczbą uzyskanych  punktów. Lista stypendystów jest 

zatwierdzana przez Zarząd Fundacji, który  w zależności od posiadanego budżetu może 

każdorazowo zmienić progi punktowe i liczbę nagrodzonych.  

4. Zatwierdzona lista stypendystów jest publikowana w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu 

OM na stronie Olimpiady.   

5. Uczestnicy finału OM, którzy w wyniku odwołania od wyników finału OM (zgodnie z 

Regulaminem olimpiady) uzyskają próg punktowy uprawniający w danym roku szkolnym do 

ubiegania się o stypendium będą mogli zostać dodani do listy stypendystów po uzyskaniu 

zgody Zarządu  mFundacji. 



6. Po zakończeniu procedury odwołań od wyników finału olimpiady  decyzje dotyczące 

przyznanych  stypendiów są nieodwołalne. 

7. Warunkiem otrzymania  stypendium jest przesłanie przez Laureata  w terminie  miesiąca od 

zakończenia finału OM do biura SEM  oświadczenia  będącego zgodą na przyjęcie stypendium 

oraz  na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez mFundację (zgodnie z art.7 

ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 

2016 tzw. RODO.) (szczegółowe przepisy pod tym linkiem – klauzula informacyjna). 


