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REGULAMIN  

POLSKO – SŁOWACKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 
 
 
Polsko – Słowacki Fundusz Stypendialny (zwany dalej: Funduszem) to inicjatywa Konsula 
Honorowego Republiki Słowackiej we Wrocławiu i Fundacji Edukacji Międzynarodowej, 
organizacji pożytku publicznego z Wrocławia. Celem Funduszu jest wspieranie 
utalentowanych, młodych Polaków i Słowaków zainteresowanych poznaniem kultury i języka 
drugiego kraju. Działania Funduszu realizowane są na podstawie porozumienia zawartego w 
dniu 12 lutego 2010 pomiędzy Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej we Wrocławiu 
a Prezesem Zarządu Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Inicjatywę poparł Ambasador 
Republiki Słowackiej w Polsce.  
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Stypendium jest przyznawane studentom pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 

wszystkich typów uczelni wyższych Polski i Słowacji oraz absolwentom szkół średnich 
z obu krajów rozpoczynających studia w kraju sąsiedzkim (na Słowacji lub w Polsce).  

2. Zakres terytorialny działania Funduszu ograniczony jest w Polsce do województw 
dolnośląskiego i lubuskiego, a w Słowacji dotyczy całego kraju. 

3. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia naukowe i artystyczne związane 
z  krajem sąsiadów (Słowacją lub Polską), na realizację badań naukowych w różnych 
dziedzinach w kraju sąsiadów (Słowacji lub Polsce) oraz działania społeczne 
popularyzujące wiedzę o kulturze i dorobku kraju sąsiedniego (Słowacji lub Polski) 
i zmierzające do zacieśnienia kontaktów pomiędzy oboma narodami. 

4. Organem sprawującym nadzór nad Funduszem i przyznającym stypendia jest 
Komisja ds. Funduszu Polsko – Słowackiego (zwaną dalej: Komisją), w skład której 
wchodzi 2 członków delegowanych przez Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej we 
Wrocławiu oraz 2 członków delegowanych przez Fundację Edukacji Międzynarodowej. 

5. Szczegółowe zasady, kryteria przyznawania stypendiów i procedura rozpatrywania 
wniosków stypendialnych określane są co roku i podawane do publicznej wiadomości 
w Kryteriach Konkursu Stypendialnego zatwierdzanych przez Komisję. 

 
 

§ 2 
1. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów: 

a) stypendium naukowe,  
b) stypendium artystyczne.  

2. Stypendia przyznawane są w podkategoriach uwzględniających typ stypendium, 
o którym mowa w ust. 1, w zależności od wieku wnioskodawcy i kraju pochodzenia. 
Stypendia mogą otrzymać: absolwenci szkół średnich zamierzający podjąć studia 
w kraju sąsiednim (odpowiednio w Polsce lub Słowacji), studenci oraz doktoranci 
zamieszkali na terenach objętych działaniem Funduszu.  

3. Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego i wypłacane przez 
10 kolejnych miesięcy, z zastrzeżeniem zapisów w ust. 4. 

4. Decyzją Komisji, stypendium może być wypłacane w innych okresach niż określonych 
w ust. 3, a także może być wypłacone jednorazowo z przeznaczeniem na konkretny 
cel. 

5. Ilość stypendiów w poszczególnych kategoriach oraz wysokość stypendiów na dany 
rok akademicki ustala Komisja.  
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6. Liczba stypendystów na stałe zamieszkałych na Słowacji nie może być wyższa 
niż liczba stypendystów z Polski. 

7. Decyzję o przyznaniu stypendium po uprzednim rozpatrzeniu wniosków 
stypendialnych podejmuje Komisja. 

 
II. Zasady ubiegania się o stypendium i warunki ich przyznania. 

Wniosek stypendialny 
 

§ 3 
1. Wnioski stypendialne przyjmowane są po ogłoszeniu kolejnych edycji konkursu 

stypendialnego do dnia wskazanego w ogłoszeniu. Terminy zgłoszeń wniosków ustala 
Komisja. 

2. Kandydat ubiegający się i stypendium przesyła drogą pocztową na adres instytucji 
wskazanych w ogłoszeniu o konkursie stypendialnym (w Polsce lub w Słowacji) 
wypełniony wniosek stypendialny, do którego muszą być dołączone dokumenty 
określone we wniosku oraz w Kryteriach Konkursu Stypendialnego,  
a w szczególności: 

a) średnią ocen za ostatni rok akademicki lub szkolny (potwierdzona kopia stron 
indeksu lub świadectwa), 

b) do wniosków studentów - opinię opiekuna naukowego z danej uczelni; 
do wniosków absolwentów szkół średnich – opinię dyrektora szkoły lub 
wychowawcy (oryginały z podpisem), 

c) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata w danej dziedzinie. 
3. Kolejne edycje konkursu stypendialnego ogłaszane są nie rzadziej niż raz w roku. 
4. Dopuszcza się przyjmowanie wniosków stypendialnych pomiędzy terminami 

określonymi przez Komisję. Jeśli Komisja nie zadecyduje inaczej, wnioski takie 
rozpatrywane są razem z wnioskami kolejnej, najbliższej edycji konkursu 
stypendialnego. 

5. Wnioski stypendialne sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym Komisja. 
6. W konkursie stypendialnym nie mogą składać wniosków stypendialnych rodziny osób 

będących członkami Komisji, pracowników Fundacji Edukacji Międzynarodowej 
i współpracowników Konsulatu Honorowego Republiki Słowackiej oraz podmiotów 
gospodarczych, których właścicielem jest Konsul Honorowy Republiki Słowackiej 
we Wrocławiu. 

7. Komisja przygotowuje raport i listę kandydatów do przyznania stypendium, które 
zostają zatwierdzone przez Konsula Honorowego Republiki Słowacji i Prezesa 
Zarządu Fundacji Edukacji Międzynarodowej.  

8. Wnioski stypendialne niekompletne lub niezgodne z zasadami niniejszego regulaminu 
nie są rozpatrywane. 

9. Wnioski stypendialne mogą składać tylko osoby będące uczniami lub studentami 
szkół lub uczelni posiadających siedzibę w obszarze objętym działaniami Funduszu, 
a określonym w § 1 ust. 2. 

 
III. Zasady pracy Komisji ds. Funduszu Polsko – Słowackiego. 

 
§ 4 

1. Komisja obraduje we Wrocławiu.  
2. Członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. 
3. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. 
4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji po uzgodnieniu ze wszystkimi 

członkami Komisji. 
5. Przed rozpoczęciem prac, członkowie Komisji składają oświadczenia o braku konfliktu 

interesów w odniesieniu do osób, których wnioski o przyznanie stypendium będą 
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podlegać ocenie Komisji. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów członek 
Komisji zobowiązany jest do rezygnacji z jej prac, a na jego miejsce powoływana jest 
kolejna osoba w trybie § 1 ust. 4. 

6. Komisja ocenia wnioski stypendialne przyznając im punktację określoną w Kryteriach 
Konkursu Stypendialnego, które zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
Stypendium przyznawane jest osobom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów 
wśród wszystkich wniosków zgłoszonych w ramach ogłoszonego konkursu. 

7. Przy ocenie wniosków Komisja może korzystać z opinii zewnętrznych ekspertów. 
8. Dopuszcza się przeprowadzenie przez Komisję rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi 

kandydatami, którzy złożyli wnioski stypendialne. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej 
będzie stanowił element oceny kandydata.   

9. W wyjątkowych przypadkach Komisja może upoważnić specjalnego przedstawiciela 
lub jednego z członków Komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych poza 
Wrocławiem. 

10. Dopuszcza się przyznanie stypendiów specjalnych dla kandydatów, których wnioski 
uzyskały mniejszą od wymaganej liczbę punktów. Decyzja o przyznaniu takiego 
stypendium zapada na podstawie ocen i uzgodnień Komisji. 

11. W przypadku kilku kandydatów, których wnioski stypendialne osiągnęły taką samą 
liczbę punktów podczas prac Komisji, pierwszeństwo zyskuje kandydat, który 
wskazuje jako miejsce stałego zameldowania mniejszą miejscowości lub jest uczniem 
szkoły / studentem uczelni, na której nauka jest nieodpłatna. 

12. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły. 
 

§ 5 
1. Zwycięzcy konkursu stypendialnego otrzymają pisemną informację o wynikach 

konkursu w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego. 
2. Decyzja Komisji jest ostateczna. Od wyników konkursu stypendialnego nie można się 

odwołać. 
 

§ 6 
Lista stypendystów podawana jest do publicznej wiadomości. 

 
IV. Obowiązki stypendysty. Wstrzymanie stypendium. 

 
§ 7 

1. Podstawą wypłaty stypendium z Funduszu jest umowa zawarta pomiędzy Fundacją 
Edukacji Międzynarodowej a stypendystą.   

2. Stypendysta jest zobowiązany do: 
a) kontynuowania nauki na uczelni w okresie pobierania stypendium,  
b) zaliczenia wszystkich przedmiotów podczas zimowej sesji egzaminacyjnej, 

a następnie przedstawienia w terminie 14 dni od zakończenia sesji 
egzaminacyjnej, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii 
odpowiednich stron indeksu z wykazem ocen semestralnych oraz 
zaświadczenia z dziekanatu uczelni o wpisie stypendysty na semestr letni - 
dotyczy stypendystów, którzy otrzymali stypendium na cały rok akademicki 
(tj. od października do lipca roku następnego), 

c) poinformowania o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, 
d) poinformowania o zamiarze zaprzestania nauki na uczelni bądź jej zmiany na 

inną, 
e) zdawania semestralnego sprawozdania z wykorzystania środków wypłaconych 

w ramach przyznanego stypendium. 
3. Stypendium może zostać wstrzymane decyzją Komisji w przypadku niedostarczenia 

sprawozdań o wykorzystaniu środków pochodzących ze stypendium. 
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4. Stypendium może zostać odebrane decyzją Komisji w przypadku: 
a) przerwania nauki przez stypendystę, 
b) zmiany typu lub rodzaju uczelni przez stypendystę, 
c) urlopu dziekańskiego stypendysty, 
d) wykorzystania stypendium niezgodnie z przeznaczeniem, 
e) złożenia wniosku w tej sprawie przez przedstawiciela władz uczelni wyższej 

w następstwie naruszenia przez stypendystę regulaminu studiów, 
f) niepodjęcia – przez absolwenta szkoły średniej - studiów na kierunkach 

zadeklarowanych we wniosku stypendialnym, a określonych w niniejszym 
regulaminie. 

5. Szczegóły dotyczące obowiązków stypendysty i warunków wypłat stypendiów 
reguluje umowa stypendialna zawierana pomiędzy Fundacją Edukacji 
Międzynarodowej a stypendystą. 

6. Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych transz stypendium na 
wskazany przez Fundację Edukacji Międzynarodowej rachunek bankowy jeżeli nie 
zastosuje się do postanowień ust. 2 lub zajdą okoliczności opisane w ust. 4. 

 
V. Postanowienia końcowe 

 
§ 8 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 
2. Regulamin jest podawany do publicznej wiadomości. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
 
 
Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium w ramach Polsko-Słowackiego 
Funduszu Stypendialnego 
 
Weryfikacja wniosków będzie przebiegać w dwóch etapach. Wybrane wnioski 
zakwalifikowane na podstawie kryteriów etapu I, będą ostatecznie weryfikowane w etapie 
II. Wnioski, które nie otrzymały wystarczającej liczby punktów w etapie I, nie będą 
rozpatrywane w etapie II. O wysokości punktów kwalifikujących do etapu II zadecyduje 
Komisja ds. Funduszu Polsko-Słowackiego (dalej: Komisja) na swoim pierwszym 
posiedzeniu po zakończeniu zbierania wniosków. 
 
Obowiązywać będą następujące kryteria: 
 
I etap 

1. Średnia ocen na świadectwie za ostatni rok szkolny / akademicki – 30% wartości oceny. 
Przy punktowaniu ocen ze świadectwa maturalnego (w przypadku wniosków 
absolwentów szkół średnich) brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.  

2. Ocena szczególnych osiągnięć kandydata – dorobek kandydata (dokładny opis dorobku 
z podziałem na osiągnięcia regionalne, krajowe i międzynarodowe) – 30% wartości 
oceny.  

Komisja będzie oceniać udział kandydata w olimpiadach i konkursach przedmiotowych / 
artystycznych, w kołach zainteresowań, publikacje w czasopismach, udział w projektach 
badawczych / wystawach, działalność popularyzującą wiedzę o kulturze i dorobku kraju 
sąsiedniego (Polski i Słowacji) oraz działania społeczną na rzecz zacieśnienia kontaktów 
pomiędzy oboma narodami. Pod uwagę będzie brana skala przedsięwzięć, ranga, rezultaty, 
jakie zostały osiągnięte, innowacyjność i kreatywność. Konieczny jest dokładny opis 
osiągnięć z informacją, jaki zasięg miały osiągnięcia  i/lub podejmowane działania. 
 
II etap 
1. Ocena listu motywacyjnego kandydata – 30% wartości oceny. 
2. Opinia szkoły/uczelni – 10% wartości oceny. 

INFORMACJE DODATKOWE 

W wypadku uzyskania przez dwa wnioski tej samej liczby punktów, stypendium w pierwszej 
kolejności przyznawane będzie kandydatowi, który ma miejsce zameldowania w mniejszej 
miejscowości lub studiującemu na uczelni państwowej. 
 


