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REGULAMIN PRZYZNANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO  
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA” 

określający zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów naukowych 
dla młodzieży polskiego pochodzenia uczącej się i studiującej w Polsce oraz w krajach zamieszkania, 

ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu RP 

 
1. BENEFICJENCI POMOCY STYPENDIALNEJ 

 
1.1. Pomocą stypendialną mogą być objęci uczniowie i studenci I, II i III stopnia (studiów 
licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych w Polsce lub w krajach 
zamieszkania), którzy: 
 

 posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub 
posiadają udokumentowane polskie pochodzenie; 

 od co najmniej 5 lat mieszkają poza granicami Polski; 
 mają wybitne osiągnięcia naukowe, które są potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

 
Uczniowie i studenci powinni również: 
 

 wyróżniać się nieprzeciętnymi zdolnościami w różnych dziedzinach nauki, sztuki i/lub 
sporcie np. uzdolnienia artystyczne czy matematyczne; 

 angażować się bezpośrednio w działalność na rzecz Polonii i Polaków mieszkających 
poza granicami Polski, lub wspierać Polonię i Polaków mieszkających za granicą poprzez 
współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. 

 
1.2. W przypadku studentów ukończenie polskiej szkoły średniej w kraju zamieszkania będzie 
dodatkowo punktowane. 

 

2. TRYB UBIEGANIA SIĘ O POMOC STYPENDIALNĄ 
 

2.1. Komisja Stypendialna Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ustala    
 i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
(www.wspolnotapolska.org.pl) termin składania wniosków stypendialnych. 
2.2. W celu uzyskania stypendium, o którym mowa w pkt.1 wnioskujący przedstawia: 

http://www.wspolnota-polska.org.pl/
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a) kompletny  wniosek stypendialny ( formularz elektroniczny dostępny na stronie 
internetowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”) zawierający: 

 aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające status 
ucznia/studenta/doktoranta z informacją o uzyskanej w ostatnim 
semestrze/roku średniej;  

 podpisane oświadczenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

 aktualny raport z działalności polonijnej/społecznej 
ucznia/studenta/doktoranta podpisany i potwierdzony przez upoważnione 
osoby w danej organizacji  lub instytucji; 

 kopię Karty Polaka lub kopie dokumentów poświadczających polskie 
pochodzenie; 

 kopie dokumentu tożsamości; 

 kopie uzyskanych świadectw, dyplomów: 

 kopię świadectwa za poprzedni rok szkolny (dotyczy uczniów liceum) 

 kopię świadectwa maturalnego wraz ze średnią (dotyczy studentów 
pierwszego roku); 

 kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy studentów II stopnia); 

 kopię dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia (dotyczy studentów III 
stopnia i studiów podyplomowych); 

 świadectwo ukończenia polskiej szkoły średniej w kraju zamieszkania, jeżeli 
Wnioskodawca jest absolwentem takiej szkoły (dotyczy studentów 
pierwszego roku). 

2.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.2, na etapie aplikowania o stypendium, składa się 
wyłącznie poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie 
www.wspolnotapolska.org.pl, jako załączniki w formie scanu lub zdjęcia. 

2.4. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na etapie przyjmowania wniosków, może żądać 
przedłożenia dokumentów w oryginale, złożenia dodatkowych wyjaśnień lub 
uzupełnienia dokumentów. 

2.5. Wnioski oraz załączone do nich dokumenty składane są staraniem oraz na koszt 
wnioskodawcy. Złożenie wniosku nie daje podstaw do jakichkolwiek roszczeń w 
stosunku do Stowarzyszenia. 

2.6. Złożenie wniosku oznacza, że wnioskodawca akceptuje treść niniejszego Regulaminu 
Stypendialnego. 

2.7. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” może żądać od wnioskodawców dodatkowych 
dokumentów jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w 
szczególności prawa podatkowego lub przepisów o ochronie danych osobowych. 

http://www.wspolnotapolska.org.pl/
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3. ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY STYPENDIALNEJ 

 
3.1.   Stypendia naukowe przyznawane są dwa razy do roku, w semestrze wiosennym i jesiennym. 
3.2. Oceny wniosków każdorazowo dokonuje Komisja Stypendialna Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” na podstawie analizy dokumentów wymienionych  w pkt. 2. Skład Komisji ustala Zarząd 
Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
3.3. W trakcie oceny Komisja Stypendialna bierze pod uwagę średnią ocen - wyniki w nauce,  jak 
również zaangażowanie w pracę na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą,  w tym w 
polonijnych organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach i parafiach, a także na rzecz 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” poprzez współpracę m.in. z Lokalnymi Ośrodkami 
Metodycznymi. Pod uwagę brana będzie także inna działalność,  
np. w jednostkach naukowych i wydawnictwach naukowych oraz w innych dziedzinach będących 
w obszarze zainteresowań kandydata (muzyka, sztuka, sport, itp.) potwierdzona zaświadczeniem. 
3.4. Każdy z członków Komisji Stypendialnej dokonuje indywidualnej oceny wniosków 
stypendialnych. Komisja Stypendialna podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku 
równości głosów, rozstrzygające znaczenie ma głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Komisji 
Stypendialnej. 
3.5. Stypendia będą przyznawane kandydatom w trzech kategoriach: I - uczniowie szkół średnich 
oraz pierwszy rok studiów, II- studenci pozostałych lat oraz III-doktoranci studiujący w Polsce 
oraz w krajach zamieszkania. Ci, którzy uzyskają najwyższą ocenę Komisji Stypendialnej 
otrzymają stypendia, bowiem mają one charakter wyróżnień i stanowią formę wsparcia i 
motywacji dla uczniów/studentów/doktorantów.  
3.6. Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia danych, 
podanych przez kandydata we wniosku oraz w załączonych do wniosku dokumentach, celem ich 
weryfikacji.  
 

4. DECYZJE NEGATYWNE KOMISJI STYPENDIALNEJ 
 

4.1. Wnioski niekompletne, złożone po terminie, lub na nieaktualnym formularzu nie będą 
rozpatrywane. Nie rozpatrywane będą wnioski, jeśli Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” lub 
Komisja Stypendialna zwróciła się o wyjaśnienia, uzupełnienie wniosku lub dokumentów, a 
wnioskodawca nie dokonał tego w wyznaczonym terminie. 
4.2. Osoby powtarzające rok nie mogą ubiegać się o stypendium Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. Wyjątek mogą stanowić udokumentowane sytuacje losowe. 
4.3. W przypadku nieprzyznania stypendium przedłożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  
4.4. Od decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania stypendium nie przysługuje 
odwołanie.  
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5. WYPŁATA POMOCY STYPENDIALNEJ 
 

5.1. Stypendia przyznawane są na okres 1 semestru w wysokości do 4100 zł brutto. 
5.2. Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania stypendium będzie podana do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w formie 
imiennej listy stypendystów. 
5.3. Wypłata stypendiów jest dokonywana po dostarczeniu podpisanej przez stypendystę umowy 
wraz z oryginałami wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników na adres:  
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00 - 322 Warszawa. 
5.4 Wypłata ma charakter jednorazowy i dokonywana jest na wskazane przez stypendystę konto 
bankowe lub w przypadkach indywidualnych w kasie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
5.5. W zależności od przepisów prawa (lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), kwota 
stypedium wypłacana jest w kwocie brutto lub po potrąceniu podatku dochodowego. 
 

6. OBOWIĄZKI STYPENDYSTY 
 

6.1. Stypendysta otrzymujący stypendium zobowiązany jest wobec Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” do informowania o: 
 faktach mających wpływ na tok nauki / studiów, ubieganiu się o zgodę na przerwanie 

nauki / studiów, zmianę szkoły / uczelni czy kierunku nauczania oraz podjęcie 
dodatkowych studiów lub nauki w kolejnej szkole; 

 zmianie adresu zamieszkania w Polsce w trakcie roku kalendarzowego, w którym 
otrzymał stypendium. Jest to niezbędny element do wypełnienia PIT-u 8 C z tytułu 
otrzymanego stypendium (dochodu); 

 zmianie adresu korespondencyjnego w roku kalendarzowym, w którym otrzymał 
stypendium i styczniu-lutym kolejnego roku kalendarzowego, w celu otrzymania w 
terminie PIT-u 8 C. 

6.2. Stypendysta deklaruje chęć zaangażowania się w proces wspierania środowiska polonijnego 
(poprzez np. rozwijanie Polonijnych Klubów Studenta, udział w organizacji wydarzeń kulturalnych, 
artystycznych skierowanych do Polonii, animacja środowiska polonijnego w Polsce etc.) na 
warunkach ustalonych z każdym stypendystą indywidualnie. Aktywność taka będzie stanowiła 
atut przy ubieganiu się o stypendia w kolejnych latach. 
6.3 Stypendyści kończący dany etap szkoły lub studiów zobowiązani są do przesłania  
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” kopii świadectwa/dyplomu. 
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6.4. Stypendysta wyraża pisemną zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych   
oraz przetwarzanie swoich danych i upowszechnianie wizerunku w celach realizacji projektu oraz 
promocyjnych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
 

7. ROZWIĄZANIE UMOWY ZE STYPENDYSTĄ 
 

7.1. Wycofanie pomocy finansowej, o której mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu może 
nastąpić w następujących przypadkach: 
 

1. rezygnacji z nauki w okresie przyznawania stypendium 
2. złożenia nieprawdziwych informacji  

 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
8.1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Komisja 
Stypendialna. 
8.3. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna Zarządu Krajowego 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zastrzega sobie prawo do odstępstw od wykazanych w 
niniejszym Regulaminie. 
 

 
Działanie realizowane jest ze środków Kancelarii Senatu RP  

w ramach sprawowania opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą. 
 

 


