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Regulamin stypendialny
Fundacji „Dla Polonii”

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla młodzieży polskiego
pochodzenia uczącej się w LON Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie.
Stypendia przyznawane są ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2020 r.”.
§1
Osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc stypendialną
1. O stypendia Fundacji „Dla Polonii mogą ubiegać się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
Niepublicznego Kolegium Św. Stanisława Kostki, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
• posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają
udokumentowane polskie pochodzenie;
• uczęszczały do szkoły polskiej, w kraju zamieszkania (chyba, że nie ma takiej szkoły w miejscu
zamieszkania wnioskodawcy);
• posiadają dokumenty potwierdzające przyjmowanie nauki w Liceum Ogólnokształcącym
Niepublicznym Kolegium Św. Stanisława Kostki;
• osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce;
• posługują się językiem polskim w stopniu co najmniej dobrym;
• aktywnie działają na rzecz środowiska polonijnego lub biorą udział w przedsięwzięciach
promujących Polskę;
• nie otrzymują i nie ubiegają się o stypendium z innej polskiej organizacji społecznej lub instytucji
rządowej.
§2
Tryb ubiegania się o pomoc stypendialna
1. Fundacja „Dla Polonii” ustala i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji
(www.fundacjadlapolonii.pl) terminy naboru wniosków stypendialnych.
2. Nabór wniosków stypendialnych odbywa się w dwóch etapach – na drugi semestr roku szkolnego
2019/2020 oraz na pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021.
3. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium Fundacji „Dla Polonii” składa następujące dokumenty:
• kompletny wniosek stypendialny na aktualnym formularzu, którego wzór dostępny jest w siedzibie
Fundacji i szkoły;
• kopię Karty Polaka lub kopie dokumentów poświadczających polskie pochodzenie (w przypadku
braku takich dokumentów wnioskodawca musi załączyć list motywacyjny, w którym udowadnia
polskie pochodzenie. Wyjątek ten dotyczy tylko osób, których przodkowie utracili dokumenty
świadczące o polskim pochodzeniu w skutek działań wojennych);
• zaświadczenie, świadectwo szkolne, potwierdzające średnią ocen ucznia za ostatni semestr nauki;
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• zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w LON Kolegium Św. Stanisława Kostki;
• zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające kontynuację nauki w następnym roku (dotyczy naboru na
semestr jesienny);
• zaświadczenie o zarobkach rodziców;
• poświadczonego raportu potwierdzającego co najmniej 15 godzin aktywności na rzecz środowiska
polonijnego, w tym przede wszystkim na rzecz organizacji polonijnej, szkoły polskiej lub włączenia
się w działania polskiej placówki konsularnej
4. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium na pierwszy semestr klasy pierwszej szkoły średniej poza
dokumentami wymienionymi w §2 pkt. 3, dodatkowo dołączają poświadczoną kopię świadectwa lub wykaz
ocen za ostatni rok nauki w szkole.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Dokumenty, o których mowa w §2 pkt. 3 i 4 należy przesłać na adres e-mail:
stypendia@fundacjadlapolonii.pl w postaci jednego pliku PDF o objętości nie większej niż 50 MB, zaś ich
oryginały pocztą na adres Fundacji: ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa.

§3
Zasady przyznawania pomocy stypendialne
1. Oceny wniosków dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Fundacji „Dla Polonii”.
2. Dokonując analizy i oceny wniosków Komisja uwzględnia:
• wyniki w nauce wnioskodawcy;
• aktywność społeczno-kulturalną wnioskodawcy na rzecz środowiska polonijnego oraz jego
współpracę z placówkami dyplomatyczno-konsularnymi;
• kierunek i rodzaj studiów;
• sytuację materialną wnioskodawcy.
3. Każdy z członków Komisji Stypendialnej dokonuje indywidualnej oceny wniosków stypendialnych.
Stypendia są przyznawane kandydatom, którzy uzyskają najwyższą ocenę Komisji Stypendialnej.
4. Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania lub odrzucenia wniosku o przyznaniu stypendium
zostanie przesłana na adres wnioskodawcy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
5. Stypendia przyznawane są na okres II semestru roku szkolnego 2019/2020 oraz I semestru roku
szkolnego 2019/2020. Wysokość stypendium wynosi 350 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)
miesięcznie.
6. Wypłata stypendiów jest dokonywana bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę
w umowie stypendialnej lub w gotówce. Na wniosek stypendysty Fundacja może przekazać środki
finansowe na pokrycie nauki bezpośrednio do kasy Liceum Polonijnego Kolegium Św. Stanisława
Kostki.
7. W momencie przerwania nauki stypendysta jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia
Fundacji „Dla Polonii”.
8. Stypendium może zostać cofnięte w sytuacji:
• rezygnacji bądź przerwania przez stypendystę nauki w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym
Kolegium Św. Stanisława Kostki;
• nie wywiązywania się z obowiązków stypendysty wskazanych w §4 niniejszego regulaminu
• przekazania przez stypendystę dokumentów zawierających niewłaściwe dane i informacje.
9. Wnioski niekompletne lub przesłane do Fundacji po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Od decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.
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11. Dokumenty rejestrowane w procedurze naboru wniosków stypendialnych nie podlegają zwrotowi.
§4
Obowiązki stypendysty
1. W czasie pobierania stypendium stypendysta zobowiązany jest do:
• uczęszczania na wszystkie zaplanowane zgodnie z planem lekcyjnym;
• utrzymywania wysokiej średniej ocen;
• wykonywania uzgodnionych działań na rzecz Fundacji „Dla Polonii” lub instytucji przez niego
wskazanej;
• doskonalenia znajomości języka polskiego oraz pogłębiania wiedzy o Polsce;
• aktywnego udziału w życiu lokalnego środowiska polonijnego;
• przestrzegania postanowień Regulaminu Stypendialnego.
2. Stypendysta wyraża pisemną zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych
oraz wizerunku w celach promocyjnych Fundacji „Dla Polonii”.
§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Komisja Stypendialna.
3. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji „Dla Polonii” zastrzega sobie prawo do
odstępstw od wykazanych w niniejszym Regulaminie wymagań.
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