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REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO
STOWARZYSZENIA POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE „KRESY”
§1
1. Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Stypendialny dla studentów
polskiego pochodzenia ze Wschodu rozpoczynających studia w Polsce.
2. Organizatorem Programu Stypendialnego jest Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie
KRESY z siedzibą w Krakowie (ul. św. Marka 6/2, 31-012 Kraków), numer KRS: 0000114542 (dalej:
„Stowarzyszenie”).
3. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Komisję Stypendialną w składzie trzech osób, spośród których
przynajmniej dwóch jest członkami Zarządu Stowarzyszenia.
4. Celem Programu Stypendialnego
jest wsparcie studentów polskiego pochodzenia
przeprowadzających się na studia do Polski, którzy nie mają zapewnionych wystarczających środków
utrzymania, a przez to wyrównanie ich sytuacji i szans względem polskich rówieśników.
§2
1. Stypendium może zostać przyznane osobie, która:
a) posiada pochodzenie polskie;
b) przed podjęciem studiów zamieszkiwała w jednym z krajów na terytorium b. ZSRR;
c) studiuje na pierwszym lub drugim roku studiów stacjonarnych w Polsce;
d) nie posiada stypendium lub świadczenia pomocowego przyznanego przez inną organizację w
związku z rozpoczęciem studiów w Polsce, poza stypendium socjalnym i naukowym.
2. Podejmując decyzję o przyznaniu stypendium, Komisja Stypendialna uwzględnia w szczególności
następujące okoliczności:
a) sytuację materialną kandydata i jego rodziny;
b) uprzednią naukę w szkole polskiej lub szkółce sobotnio-niedzielnej w kraju zamieszkania;
c) plany po zakończeniu studiów, jak kandydat zamierza wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach;
d) uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach polonijnych;
e) zaangażowanie w życie lokalnej społeczności polskiej;
f) motywację do podjęcia studiów w Polsce.
§3
1. Ogłoszenie o naborze kandydatów do stypendium publikowane jest na stronie internetowej
Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych. Ponadto, informacja o naborze rozsyłana jest
mailowo do szkół polskich na Wschodzie.
2. W ogłoszeniu o naborze wskazuje się termin zgłaszania kandydatur, a także czas przewidziany na ich
rozpatrzenie oraz termin ogłoszenia wyników naboru;
3. Kandydaci do stypendium przedkładają kwestionariusze według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
a także dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wskazanych w § 2,
uzasadniających podjęcie decyzji o przyznaniu stypendium.
4. Dodatkowymi dokumentami, o których mowa w pkt 3 mogą być w szczególności:
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a) kopia Karty Polaka;
b) zaświadczenie ze szkoły polskiej/ szkółki sobotnio-niedzielnej o pobieraniu nauki oraz
osiąganych wynikach;
c) kopie uzyskanych dyplomów;
d) zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez rodziców.
5. Dokumenty powinny zostać przesłane mailowo w wyznaczonym terminie na adres
kresykrakow@gmail.com, przy czym kwestionariusz powinien zostać podpisany i przesłany w formie
skanu.
§4
1. Stypendium przyznawane jest w kwocie od 500 do 800 zł miesięcznie i wypłacane w miesiącach nauki
akademickiej.
2. Decyzja Komisji Stypendialnej w zakresie przyznania stypendium ma formę uchwały podejmowanej
większością głosów i jest ostateczna.
3. W decyzji o przyznaniu stypendium wskazuje się dane stypendystów, kwoty przyznanych
stypendiów, termin wypłaty oraz miesiące, za które będzie wypłacane stypendium.
4. W terminie 14 dni od decyzji Komisji Stypendialnej:
a) Stowarzyszenie zawiera pisemną umowę ze stypendystą według wzoru zamieszczonego w
Załączniku 2, przy czym możliwe jest zawarcie umowy poprzez wymianę skanów podpisanych
egzemplarzy umowy;
b) Stowarzyszenie publikuje na stronie internetowej informację o liczbie wybranych stypendystów
i zamknięciu naboru.
§5
1. Stypendysta jest zobowiązany do:
a) informowania Stowarzyszenia o pozytywnym zakończeniu każdego semestru studiów ze
wskazaniem uzyskanej średniej ocen;
b) poinformowania o uzyskaniu innego stypendium w związku z odbywaniem studiów w Polsce;
c) na prośbę Stowarzyszenia – do przekazywania innych informacji związanych z przebiegiem
studiów.
2. Stowarzyszenie (Komisja Stypendialna) kontaktuje się ze stypendystą przynajmniej raz na semestr
uzyskując informację o postępach w nauce, aktualnej sytuacji materialnej i najbliższych planach
związanych ze studiami.
3. Stowarzyszenie (Komisja Stypendialna) jest uprawnione do czasowego wstrzymania, zmniejszenia
przekazywanej kwoty stypendium lub zaprzestania wypłaty stypendium w przypadku:
a) braku uzyskania od stypendysty informacji, o których mowa w § 3;
b) zaprzestania odbywania studiów w Polsce;
c) uzyskania przez stypendystę innego stypendium w związku z odbywaniem studiów w Polsce.
4. Raz do roku Komisja Stypendialna przedkłada Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdanie z realizacji
Programu Stypendialnego.
Załączniki:
1. Kwestionariusz kandydata do stypendium
2. Wzór umowy stypendialnej
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Załącznik 1

Stypendium – kwestionariusz

1. Imię i nazwisko:

...........................................................................

2. Rok urodzenia:

...........................................................................

3. Miasto i kraj pochodzenia:

...........................................................................

4. Adres e-mail:

..........................................................................

5. Numer telefonu:

.........................................................................

4. Szkoła, w której uczyłeś się j. polskiego przed podjęciem studiów:
.................................................................................................................................
5. Czy posiadasz polskie pochodzenie?

TAK

NIE

6. Czy posiadasz Kartę Polaka?

TAK

NIE

7. W którym roku rozpocząłeś studia w Polsce? Na jakim kierunku i uczelni?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
9. Twoja średnia ocen w ostatnim roku nauki przed podjęciem studiów: ..................................
10. Twoje wyniki z matury lub egzaminu końcowego (przedmioty wiodące):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
11. Czy w trakcie nauki brałaś/brałeś udział w olimpiadach, konkursach itp.?
............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
12. Czy w trakcie nauki angażowałaś/angażowałeś się jako wolontariusz?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
13. Dlaczego wybrałaś/wybrałeś Polskę jako miejsce studiów?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
14. Jakie masz plany po zakończeniu studiów?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
15. Dodatkowe uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Programu Stypendialnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu w zakresie niezbędnym do
organizacji procesu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma
dobrowolności podania danych oraz że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz
możliwości ich poprawiania.

Data:

Podpis:

..........................................

..................................................
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Załącznik 2
UMOWA STYPENDIALNA
Zawarta w dniu [...] pomiędzy:
[...], adres do korespondencji: [...], numer paszportu: [...], zwaną dalej: Stypendystą;
a
Stowarzyszeniem Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY z siedzibą w Krakowie (ul. św. Marka 6/2c, 31012 Kraków), numer KRS: 0000114542, posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego, zwanym
dalej: Stowarzyszeniem
Stypendysta oraz Stowarzyszenie zwani będą dalej łącznie Stronami.
Strony postanawiają co następuje:
§1
1. Stypendysta oświadcza, że uzyskał pozytywną decyzję o przyjęciu na studia na kierunku: [...] (studia
I stopnia) na [...], począwszy od roku akademickiego 2022/23 (początek studiów: październik 2022
r.).
2. Stypendysta oświadcza, że do chwili zawarcia niniejszej Umowy nie uzyskał prawa do innego rodzaju
świadczeń pomocowych w związku z rozpoczęciem studiów w Polsce lub przyjazdem do Polski na
studia.
§2
1. W związku z rozpoczęciem przez Stypendystę studiów w Polsce, Stowarzyszenie zobowiązuje się do
wypłaty na rzecz Stypendysty stypendium w wysokości [...] zł (słownie: [...]) miesięcznie w okresie
od [...] 2022 r. do [...] 2022 r.
2. Kwota stypendium będzie przekazywana przez Stowarzyszenie na rzecz Stypendysty w terminie do
10. dnia danego miesiąca na polski rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. Do czasu
założenia polskiego rachunku bankowego przez Stypendystę, stypendium będzie przekazywane na
rachunek bankowy: [...] w banku [...], nr BIC/ SWIFT: [...].
§3
Stypendysta zobowiązuje się do:
a) informowania Stowarzyszenia o pozytywnym zakończeniu każdego semestru studiów ze
wskazaniem uzyskanej średniej ocen;
b) poinformowania o uzyskaniu innego stypendium w związku z odbywaniem studiów w Polsce;
c) na prośbę Stowarzyszenia – do przekazywania innych informacji związanych z przebiegiem studiów.
§4
Stowarzyszenie jest uprawnione do czasowego wstrzymania, zmniejszenia przekazywanej kwoty
stypendium lub zaprzestania wypłaty stypendium w przypadku:
a) braku uzyskania od Stypendysty informacji, o których mowa w § 3;
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b) zaprzestania odbywania studiów w Polsce;
c) uzyskania przez stypendystę innego stypendium w związku z odbywaniem studiów w Polsce.
§5
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.
2. Umowa została sporządzona w dwóch kopiach, po jednej dla każdej ze Stron.
3. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji Umowy będzie przekazywana za pośrednictwem
następujących adresów mailowych:
[...] – Stypendysta,
kresykrakow@gmail.com – Stowarzyszenie.
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