
REGULAMIN 
określający warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów w ramach 

„Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego” – Program 
I i „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego” – 

Program II1 
 

§ 1 
Zasady ogólne 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania 
stypendiów za wyniki w nauce na rzecz studentów, odbywających studia dzienne na 
polskich uczelniach w ramach „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego 
Kalinowskiego pod patronatem Premiera RP”, zwanego dalej „Programem I”, 
i wypłacania stypendiów naukowych dla młodych badaczy, na realizację projektów 
badawczych w ramach staży naukowych na polskich uczelniach w ramach „Programu 
Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Premiera 
RP”, zwanego dalej „Programem II”. Program I i Program II razem, zwany dalej 
„Programem”.  

2. Program jest realizowany w Studium Europy Wschodniej na Wydziale 
Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej „Jednostką”.  

2a. Stypendia, o których mowa w ust. 1 finansowane są przez Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. 

3. Program jest koordynowany przez Kierownika Studium zwanego dalej 
„Koordynatorem Programu”.  

4. Obsługę Programu zapewnia Biuro Programu Stypendialnego im. 
Konstantego Kalinowskiego, zwane dalej „Biurem Programu”, powstałe przy Studium 
Europy Wschodniej. Zadaniem Biura Programu jest w szczególności obsługa 
organizacyjna Programu, opieka nad stypendystami i monitorowanie przebiegu 
studiów. Biuro Programu organizuje i pokrywa także koszty wspólnych spotkań 
stypendystów Programu.  

5. Informacje o terminach i ogólnych zasadach rekrutacji do Programu, liczbę 
stypendiów w danym roku (w Programie I nie więcej niż 50, w Programie II nie więcej 
niż 50), spis wymaganych dokumentów oraz Wzór Kwestionariusza kandydata 
(załączniki nr 1 i 2) zawarte są w Folderze Programu, zwanego dalej „Folderem”. 
Folder jest corocznie ogłaszany przez Biuro Programu na stronie internetowej 
Jednostki.  

6. Stypendia, zwane dalej „Stypendiami”, o których mowa w ust. 1, przyznawane 
są za wyniki w nauce dla stypendystów Programu I, w ramach studiów dziennych 

                                                           

1 Tekst obowiązujący na podstawie Obwieszczenia nr 13 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 95 Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki 
i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów w ramach „Programu Stypendialnego Rządu RP im. 
Konstantego Kalinowskiego” – Program I i „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego 
Kalinowskiego” – Program II (Monitor UW poz. 255) oraz Zarządzenia nr 113 z dnia 24 października 
2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 95 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 września 
2018 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki  i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów 
w ramach „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego” – Program I 
i „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego” – Program II (Monitor UW poz. 
294). 



pierwszego i drugiego stopnia oraz stypendystom Programu II, jako stypendia 
naukowe na realizację projektów badawczych w ramach staży naukowych dla młodych 
badaczy, zwane dalej „Stypendiami”, finansowane są przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.  

7. Stypendia przyznawane są w trybie otwartej rekrutacji uregulowanej 
postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

8. Stypendium jest wypłacane raz w miesiącu, do 10 dnia każdego miesiąca na 
rachunek bankowy Stypendysty na podstawie umowy zawartej pomiędzy Jednostką 
a Stypendystą.  

8a. W Programie I podstawę wypłaty stypendium w pierwszym semestrze 
studiów stanowi ocena Komisji Kwalifikacyjnej (zgodnie z § 5). Wypłata stypendium 
w kolejnych semestrach studiów uwarunkowana jest ich zaliczaniem. Szczegółowe 
zasady dotyczące raportowania o zaliczaniu semestrów zawarte są w umowie 
pomiędzy stypendystą a Jednostką.  

9. (skreślony).  

10. Każdy stypendysta przyjęty do Programu zobowiązuje się do przestrzegania 
postanowień niniejszego Regulaminu na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Jednostką a Stypendystą.  

11. Corocznie, po zakończeniu roku kalendarzowego, do Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego przekazywane jest przez Koordynatora Programu 
sprawozdanie z realizacji Programu.  

12. Zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów są 
określone osobno dla Programu I i Programu II.  

 
§ 2 Komisja kwalifikacyjna 

 
1. Do Programu powoływana jest raz do roku przez Koordynatora Programu 

pięcioosobowa komisja kwalifikacyjna, zwana dalej „Komisją”.  

2. W skład Komisji wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi 
uczelni. Członkami Komisji mogą być także pracownicy Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.  

3. Komisja dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji, którego zatwierdza 
Koordynator Programu.  

4. Zadaniem Komisji jest:  
1)  wyłonienie osób do rozmów kwalifikacyjnych spośród kandydatów zgłoszonych 

zgodnie z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w Folderze naboru, na 
internetowej stronie Studium;  

2)  w składzie co najmniej trzyosobowym przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych 
z kandydatami do Programu;  

 



 
3)  sporządzenie indywidualnych protokołów z przeprowadzonych rozmów 

(załącznik nr 3);  

4)  ustalenie przez Przewodniczącego Komisji listy rankingowej kandydatów do 
Programu.  

5. Przesłuchania kandydatów przez Komisję odbywają się w Ambasadzie RP 
w Mińsku, ew. w Konsulatach Generalnych na terenie Białorusi (w wyjątkowych 
wypadkach w placówkach dyplomatycznych RP na terenie krajów sąsiednich), bądź 
na terenie Polski (o szczegółach przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez 
Biuro Programu).  

6. Przewodniczący Komisji występuje z wnioskiem do przedstawicieli 
białoruskich organizacji broniących praw człowieka o opinie dotyczące 
poszczególnych kandydatów do Programu, dla dodatkowej weryfikacji wiedzy o fakcie 
ich relegowania z uczelni białoruskich z powodów politycznych.  

 
§ 3  

Kandydaci do Programu I 

Warunkiem zakwalifikowania do Programu jest:  

1) relegowanie z uczelni wyższych Białorusi z powodów politycznych  

2) lub ukończenie Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku.  

 
§ 4 

Kwalifikacja do Programu I 
Kwalifikacja do Programu I odbywa się w dwóch etapach:  

1)  etap I: złożenie w Biurze Programu (decyduje data wpływu) lub placówce 
dyplomatycznej lub konsularnej RP na terytorium Białorusi kompletu dokumentów 
określonych corocznie w Folderze (sprawdzenie kompletności wniosków);  

2) etap II: rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane z kandydatami zgłoszonymi do 
Programu I.  

 
§ 5 

Kryteria oceny kandydatów do Programu I 

Komisja ustala ranking ocen kandydatów do Programu I biorąc pod uwagę sumę 
punktów w następujących kryteriach:  

1)  motywacja ubiegania się o stypendium, uzasadnienie wybranego kierunku: od 0 
do 5 punktów;  

2)  dotychczasowy przebieg kształcenia – oceny z matury lub studiów; osiągnięcia 
naukowe, społeczne bądź organizacyjne (np. udział w badaniach, publikacje, 
organizacja wydarzeń, działalność publiczna itp.): od 0 do 5 punktów;  

3)  ocena szans wykorzystania na Białorusi zdobytej w Polsce wiedzy 
i doświadczenia: od 0 do 5 punktów.  

 
§ 6 

Udział w Programie I 

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane w ramach dziennych, 
stacjonarnych studiów wyższych następujących typów:  



 
1)  pierwszego stopnia;  

2)  drugiego stopnia;  

3)  pierwszego i drugiego stopnia;  

4)  jednolitych studiów pięcioletnich;  

5)  jednolitych studiów sześcioletnich (np. architektura);  

6)  jednolitych studiów siedmioletnich (np. medycyna).  
Zmiana trybu studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne jest niemożliwa. 

2. Przed rozpoczęciem studiów stypendyści kierowani są z zasady na roczny 
kurs języka polskiego.  

3. Na podstawie świadectwa poświadczającego wcześniejszą naukę języka 
polskiego, świadectwa ukończenia polskich szkół lub w wyniku rozmowy 
kwalifikacyjnej, Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o zwolnieniu danego 
kandydata z udziału w kursie języka polskiego.  

4. Stypendyści zwolnieni z udziału w kursie języka polskiego są kierowani na 
studia w roku przyjęcia do Programu.  

5. W uczelniach publicznych stypendyści przyjmowani są poza limitem przyjęć.  

6. Przyjęcie na uczelnie medyczne oraz artystyczne wymaga dodatkowego, 
wcześniejszego sprawdzenia kompetencji stypendystów przez te uczelnie.  
 

§ 7 
Wypłaty stypendiów Programu I 

1. Wypłata stypendium następuje na podstawie umowy określającej zasady 
i warunki wypłacania stypendium oraz prawa i obowiązki stron zawartej pomiędzy 
stypendystą a Jednostką odpowiedzialną za realizacje Programu (załącznik nr 4).  

2. Program I przewiduje wypłatę stypendium w okresie realizacji programu 
studiów, obejmującego dziewięć miesięcy roku akademickiego, obowiązkowe, 
bezpłatne praktyki w okresie wakacyjnym (nie więcej niż miesiąc) oraz okres obrony 
pracy dyplomowej (od lipca do września) – równowartość ½ Stypendium.  

3. Warunkiem korzystania ze Stypendium jest obecność Stypendysty w Polsce 
podczas trwania zajęć akademickich, za wyjątkiem wyjazdów naukowych 
przewidzianych programem studiów lub wynikających z umów dotyczących wymian 
studenckich Uczelni, na której studiuje Stypendysta.  

4. Wypłaty Stypendium Stypendystom realizującym studia częściowe za 
granicami RP na podstawie umów dotyczących wymian studenckich uczelni możliwa 
jest tylko wobec stypendystów, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów i uzyskali średnią 
ocen z dotychczasowego toku studiów nie niższą niż 4,15.  

5. Kwota Stypendium wynosi:  
1)  1 250 zł dla uczestników rocznego kursu języka polskiego i stypendystów 

odbywających studia pierwszego stopnia oraz stypendystów studiujących na 
pierwszym, drugim oraz trzecim roku jednolitych studiów magisterskich;  

 



 
2)  1 500 zł dla stypendystów odbywających studia drugiego stopnia oraz 

stypendystów studiujących na czwartym-siódmym roku jednolitych studiów 
magisterskich.  

6. Stypendyście przysługuje limit wypłaty Stypendiów na podstawowy okres 
studiów, niezależnie od faktycznie trwającego okresu studiowania. W przypadku 
powtarzania roku lub przedłużenia się okresu studiów wypłata regularnego stypendium 
może być zawieszona, bądź rozłożona na raty, decyzją Koordynatora Programu. 
Szczegółowe zasady zawarte są w umowie ze stypendystą.  

7. Zawieszenie wypłaty stypendium nie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy 
stypendystów.  

8. (skreślony).  
 

§ 8 
Zawieszenie, wstrzymanie, pozbawienie prawa do otrzymywania stypendium 

Programu I 

1. Kontynuacja lub podjęcie pracy zarobkowej i/lub korzystanie z innego 
stypendium na polskiej uczelni skutkuje utratą stypendium.  

2. W przypadku rezygnacji stypendysty z udziału w Programie, stypendysta 
składa oświadczenie o rezygnacji ze stypendium (załącznik nr 6). Złożenie 
oświadczenia powoduje rozwiązanie umowy, o której mowa w § 7 i utratę prawa do 
pobierania stypendium.  

3. Koordynator Programu uchyla decyzję o przyznaniu stypendium na wniosek 
stypendysty, co skutkuje rozwiązaniem umowy, o której mowa w § 7 i utratę prawa do 
pobierania stypendium.  

4. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w przypadku naruszenia przez 
stypendystę zasad Regulaminu lub postanowień umowy, o której mowa w § 7. Decyzję 
w tej sprawie podejmuje Koordynator Programu. Jeżeli postępowanie wyjaśniające 
oczyści stypendystę z zarzutów – wypłata stypendium zostanie wznowiona, a zaległe 
stypendium wypłacone w danym roku budżetowym. Jeżeli zarzuty zostaną 
potwierdzone – Koordynator Programu wydaje decyzję o pozbawieniu stypendysty 
prawa do otrzymywania stypendium, Wydanie decyzji, o której mowa, powoduje 
rozwiązanie umowy, o której mowa w § 7 i utratę prawa do korzystania ze stypendium 
(wszystkich jego elementów).  

5. Niezaliczenie semestru lub roku w terminie może skutkować zawieszeniem 
bądź skreśleniem z listy stypendystów i utratą prawa do wypłaty stypendium. Decyzję 
w tej sprawie podejmuje Koordynator Programu.  

6. Stypendysta ma prawo złożyć wyjaśnienia dotyczące zaistniałych 
okoliczności i ubiegać się o przywrócenie wypłaty stypendium do decyzji Koordynatora 
Programu, do dnia 10 listopada każdego roku.  

7. Zaprzestanie wypłaty stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.  
 
 
 



§ 9
Kandydaci do Programu II 

1. Uczestnikami Programu II mogą być obywatele Białorusi, którzy mają 
ukończone studia wyższe (studia drugiego stopnia, ukończone obroną pracy, z tytułem 
magistra lub specjalisty).  

2. Do Programu II przyjmowani są kandydaci w wieku do 35 lat (w roku 
ubiegania się o przyjęcie na studia).  

3. O ewentualnym dopuszczeniu do rozmów kwalifikacyjnych osób 
przekraczających wyznaczony limit wiekowy, każdorazowo decyduje Przewodniczący 
Komisji. Kryterium stanowi jakość naukowa i innowacyjność projektu badawczego 
zaproponowanego przez kandydata.  

4. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego, co najmniej na 
poziomie rozumienia wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury 
przedmiotu (dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego lub wynik 
rozmowy kwalifikacyjnej).  

5. Osoby wykonujące pracę zarobkową i pobierające naukę lub odbywające 
staż w innej polskiej publicznej jednostce edukacyjnej nie mogą uczestniczyć w 
Programie II.  
 

§ 10  
Kwalifikacja do Programu II 

1. Kwalifikacja do Programu II odbywa się w dwóch etapach:  

1)  etap I: analiza złożonych przez kandydatów wniosków i kwalifikacja do II etapu;  

2) etap II: rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone z kandydatami zgłoszonymi do 
Programu II.  

2. Etap 2 odbywa się na terenie placówek dyplomatycznych RP bądź na terenie 
Polski.  

3. Decyzja Komisji o zakwalifikowaniu kandydatów podejmowana jest zwykłą 
większością głosów.  

4. Komisja sporządza listy rankingowe kandydatów (lista przyjętych, lista 
nieprzyjętych i lista rezerwowa) które zamieszczane są na stronie internetowej 
Jednostki. Lista rankingowa jest zatwierdzana przez Przewodniczącego Komisji.  

5. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Koordynatora Programu, które 
należy złożyć w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa 
w ust. 4.  

6. Odwołania rozpatrywane są przez Koordynatora Programu po zasięgnięciu 
opinii Przewodniczącego Komisji.  
 

§ 11 
Kryteria oceny kandydatów w Programie II 

Komisja ustala ranking kandydatów do Programu II biorąc pod uwagę sumę 
punktów w następujących kryteriach:  

1) poziom znajomości języka polskiego: od 0 do 8 punktów;  
 
 



 
2)  poziom znajomości języka angielskiego: od 0 do 5 punktów;  

3)  ocena projektu badawczego: od 0 do 7 punktów;  

4)  dotychczasowe osiągnięcia naukowe, społeczne bądź organizacyjne (np. udział 
w badaniach, publikacje, organizacja wydarzeń, koordynacja projektów, 
działalność publiczna itp.) od 0 do 7 punktów;  

5)  motywacja ubiegania się o stypendium, uzasadnienie wybranego kierunku 
i tematyki stażu: od 0 do 7 punktów;  

6)  ocena szans wykorzystania na Białorusi zdobytej w Polsce wiedzy 
i doświadczenia: od 0 do 6 punktów.  

 
§ 12  

Udział w Programie II 

1. Udział w Programie II oznacza realizację projektu badawczego w ramach 
stażu, pod opieką Tutora, będącego pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub 
naukowym uczelni.  

2. Łączny czas trwania stażu wynosi dziewięć miesięcy (od początku 
października do końca czerwca) lub 11 miesięcy w przypadku Stypendystów 
zakwalifikowanych do odbycia kursu przygotowawczego języka polskiego.  

3. Osoby z niedostateczną znajomością języka polskiego kierowane są przed 
rozpoczęciem stażu, na dwumiesięczny językowy kurs przygotowawczy, a w ciągu 
trwania stażu będą brać udział w regularnych zajęciach doskonalących poziom 
znajomości języka polskiego.  

4. Istnieje możliwość przedłużenia udziału w Programie II o dodatkowy miesiąc.  

5. Przedłużenia udziału w Programie II o dodatkowy miesiąc może nastąpić 
w przypadku obrony pracy końcowej na ocenę co najmniej dobrą oraz potwierdzonych 
planów naukowych (w tym obowiązkowo udziału w Warsaw East European 
Conference organizowanej przez Studium). Wymagana jest pozytywna opinia Tutora.  

6. Decyzja w sprawie przedłużenia udziału w Programie II o dodatkowy miesiąc 
podejmowana jest przez Koordynatora Programu.  

7. Koordynator Programu corocznie ustala listę Tutorów uwzględniając 
zainteresowania naukowe stypendystów.  

8. Do obowiązków Tutora będącego promotorem stypendysty należy 
w szczególności opieka naukowa, opieka nad realizacją projektu badawczego, 
ustalenie programu naukowego, dokonanie oceny stypendysty pod kątem postępów 
naukowych.  

9. Przed rozpoczęciem stażu stypendyści otrzymują zestaw słowników 
językowych i pomocy naukowych, jako dodatkowe świadczenie niewchodzące 
w zakres stypendium.  

10. Biuro Programu organizuje seminaria wewnętrzne Programu II, podczas 
których stypendyści prezentują swoje projekty naukowe uwzględniające temat 
projektu, jego założenia i poziom zaawansowania badań.  
 



§ 13  
Wypłata stypendiów Programie II 

1. Stypendia wypłacane są na podstawie umowy zawartej między Jednostką 
odpowiedzialną za realizację Programu a Stypendystą (załącznik nr 5).  

2. Stypendia są przyznawane na realizację projektów badawczych w ramach 
staży naukowych.  

3. Wysokość miesięcznego stypendium w okresie od października do czerwca 
wynosi 2 400 zł.  

4. Wysokość miesięcznego stypendium w okresie kursu przygotowawczego 
wynosi 1 250 zł.  

5. Warunkiem wypłaty stypendium jest obecność stypendysty w Polsce.  
 

§ 14 
Zawieszenie, wstrzymanie, pozbawienie prawa do otrzymywania stypendium 

Programu II 

1. Kontynuacja lub podjęcie pracy zarobkowej i/lub korzystanie z innego 
stypendium na polskiej uczelni skutkuje utratą stypendium.  

2. W przypadku rezygnacji stypendysty z udziału w Programie, stypendysta 
składa oświadczenie o rezygnacji ze stypendium (załącznik nr 6). Złożenie 
oświadczenia powoduje rozwiązanie umowy, o której mowa w § 13 i utratę prawa do 
pobierania stypendium.  

3. Koordynator Programu uchyla decyzję o przyznaniu stypendium na wniosek 
stypendysty, co skutkuje rozwiązaniem umowy, o której mowa w § 13 i utratę prawa 
do pobierania stypendium.  

4. W trakcie stażu stypendysta podlega ewaluacji tutora, który do 15 stycznia 
danego roku przesyła do Jednostki ocenę postępów stypendysty w realizacji projektu 
badawczego. W przypadku negatywnej oceny wypłata stypendium zostanie 
wstrzymana. Decyzję w sprawie kontynuacji udziału w Programie podejmuje 
Koordynator Programu.  

5. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w przypadku naruszenia przez 
stypendystę zasad Regulaminu lub postanowień umowy, o której mowa w § 13. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje Koordynator Programu. Jeżeli postępowanie 
wyjaśniające oczyści stypendystę z zarzutów – wypłata stypendium zostanie 
wznowiona, a zaległe stypendium wypłacone w danym roku budżetowym. Jeżeli 
zarzuty zostaną potwierdzone – Koordynator Programu wydaje decyzję o pozbawieniu 
stypendysty prawa do otrzymywania stypendium, Wydanie decyzji, o której mowa, 
powoduje rozwiązanie umowy, o której mowa w § 13 i utratę prawa do korzystania ze 
stypendium (wszystkich jego elementów).  

6. Zaprzestanie wypłaty stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.  
 



§ 15  
Wynik Programu 

1. Stypendyści Programu I po zaliczeniu poszczególnych semestrów studiów 
oraz po obronie pracy dyplomowej – otrzymują Dyplom ukończenia studiów na 
wybranej uczelni.  

2. Stypendyści Programu II po przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej 
(będącej rezultatem projektu badawczego) otrzymują Dyplom ukończenia „Programu 
Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego – Program II”.  
 

§ 16 
(skreślony) 

 
 


