
Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej studentom przez Komisję Stypendialną 
działającą przy Krakowskim Oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 

 
 

przyjęty Uchwałą z dnia 7 września 2017 r. przez Zarząd Krakowskiego Oddziału 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na potrzeby realizacji zadania STYPENDIA DLA 
STUDENTÓW W MAŁOPOLSCE realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie w 2017 r. pn. Regionalny Program Stypendialny. 
 

 
§ 1 

OSOBY OBJĘTE POMOCĄ STYPENDIALNĄ 
 
Regulamin określa zasady udzielania pomocy stypendialnej dla studentów nie 
otrzymujących stypendium Rządu Polskiego oraz stypendium innych instytucji i organizacji.  

 
§ 2 

 
Przewiduje się możliwość udzielania pomocy stypendialnej dla studentów, zwanej dalej 
stypendium. 
 

§ 3 
 

Stypendium przeznaczone jest dla osób pochodzących z regionów partnerskich 
Województwa Małopolskiego oraz Polaków i przedstawicieli Polonii zamieszkałych za 
granicą, podejmujących studia na uczelniach działających w Województwie Małopolskim. 
 
 

§ 4 
 

Pomoc stypendialna może być udzielana: studentom wyższych uczelni państwowych lub 
niepaństwowych działających na terenie województwa małopolskiego, studiujących w  
systemie stacjonarnym lub  niestacjonarnym na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia 
lub studentom jednolitych studiów magisterskich; 

 
§ 5 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM 
 

1. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 600 zł brutto. 
2. Pomoc stypendialna przyznana jest na okres 9 miesięcy. 
3. Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach, w listopadzie i w grudniu. 

 
 
 
 
 
 



§ 6 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

 
1. W celu uzyskania stypendium osoba ubiegająca się o pomoc powinna dostarczyć 

udokumentowany wniosek stypendialny wraz podaniem, życiorysem, ksero paszportu, 
ksero Karty Polaka (dla osób posiadających) oraz inne wymagane dokumenty.  

2. Wnioski o udzielenie stypendium będą przyjmowane od 30 września do 3 listopada. 
Obowiązuje data wpływu do biura Oddziału. 

3. Wniosek wraz z informacją o wymaganych załącznikach jest dostępny w siedzibie 
Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Rynek Główny 14 (Dom 
Polonii) lub na www.swp.krakow.pl 

4. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione.  
Nie będą przyjmowane wnioski wypełnione ręcznie. (dot. pkt 2-4) 

5. Kandydat do stypendium musi spełnić co najmniej następujące warunki: 
1) w przypadku osób rozpoczynających studia, wykazać się uzyskaną w roku szkolnym 

poprzedzającym rok akademicki, na  który przyznane będzie stypendium, średnią 
ocen nie niższą niż 3,50, 

2) w przypadku osób kontynuujących studia, wykazać się uzyskaną w roku akademickim 
poprzedzającym rok akademicki, na  który przyznane będzie stypendium, średnią 
ocen nie niższą niż 4,00. 

6. Osoby ubiegające się o stypendium powinni legitymować się zaświadczeniem o 
podjęciu studiów na uczelni wyższej znajdującej się na terenie województwa 
małopolskiego. 

7. Osoby powtarzające rok nie mogą ubiegać się o stypendium – wyjątek mogą stanowić 
udokumentowane sytuacje losowe. 

 
 

§ 7 
OCENA WNIOSKÓW 

 
1. Oceny wniosków wraz z załącznikami dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez 

Zarząd Oddziału. 
2. Tryb pracy Komisji Stypendialnej, określa odrębny regulamin dostępny w siedzibie 

podmiotu, oraz  na stronie www.swp.krakow.pl 
3. W pierwszej kolejności będą przyznawane stypendia dla tych osób podejmujących 

naukę na małopolskich uczelniach wyższych, które w poprzednim roku akademickim 
uzyskały wysoką średnią ocen. 

4. Z obrad Komisji Stypendialnej sporządza się protokół. 
5. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.  
6. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Komisji Stypendialnej. W przypadku 

napływu większej ilości wniosków komisja może wprowadzić dodatkowe kryteria. 
7. Informacje o decyzjach Komisji Stypendialnej dostępne będą w siedzibie Krakowskiego 

Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i na stronie www. 
8. Wnioskodawcy, którym zostanie przyznane stypendium, zostaną o tym powiadomieni 

pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila 
 
 
 
 

http://www.swp.krakow.pl/
http://www.swp.krakow.pl/


§ 8 
WYPŁATA STYPENDIUM 

 
1. Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie przez stypendystę lub w przypadku osób 

niepełnoletnich – rodzica lub opiekuna prawnego umowy stypendialnej, określającej 
szczegółowe warunki wypłaty stypendium, a także podpisanie oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o tym, 
że wnioskodawca nie pobiera stypendium z innych źródeł.  

2. Wzór umowy dostępny będzie w siedzibie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” oraz na stronie www.swp.krakow.pl 

3. Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach, w listopadzie i w grudniu. 
4. Stypendysta lub w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny, 

zobowiązany jest do informowania o zmianie miejsca zamieszkania oraz adresu 
korespondencyjnego. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o przyznanie stypendium oznacza utratę 
prawa ubiegania się o stypendium. 

2. W przypadku przerwania studiów przez stypendystę, rozumianym jako skreślenie z listy 
studentów lub urlop dziekański zaprzestaje się wypłaty kolejnych transz stypendium, 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przerwanie 
nauki. 

3. Nie zgłoszenie faktu przerwania nauki oraz pobieranie kolejnych transz stypendium lub 
złożenie nieprawdziwych informacji dotyczących uzyskiwanych świadczeń 
stypendialnych będzie podstawą do żądania zwrotu nienależnie pobranych środków 
finansowych. 

 
§ 10 

 
W przypadkach spornych wykładni niniejszego regulaminu dokonuje Komisja Stypendialna 
w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania przez Województwo Małopolskie stypendiów 
uczniom i studentom będącego załącznikiem do Uchwały Nr 727/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 11 maja 2017 r. 

http://www.swp.krakow.pl/

