
 
 

 

 
 

 
R e g u l a m i n 

przyznawania i przekazywania stypendiów  dla studentów w ramach 
XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych 

w roku akademickim 2018/2019 
 

(Segment II) 
 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów pomostowych 
przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacyjną Przedsię-
biorczości (FEP) wspólnie z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem 
Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicją pozarządowych organizacji lokal-
nych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFwP) i Fundację im. Ste-
fana Batorego (FB), pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych w drodze 
konkursu Dyplom z Marzeń oraz przez inne NGO prowadzące programy stypendialne dla młodzieży 
uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. 
 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
Stypendium pomostowe, zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest tylko na okres pierwszego 
roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich  publicz-
nych uczelniach akademickich1. O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na 
kierunkach dla służb mundurowych. 
 

§ 2 
1. Organizacja Lokalna dokona wstępnej kwalifikacji kandydatów do stypendiów i prześle listę 

rekomendowanych osób do Fundacji 
2. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, powołana przez Zarząd FEP, w skład której wcho-

dzą: po dwóch przedstawicieli PAFW i NBP, po jednym przedstawicielu FWW, ARFwP, FB i FEP 
oraz innych partnerów, którzy przystąpią do udziału w programie. Członkowie Komisji powo-
ływani są na wnioski prezesów tych instytucji. 

3. Decyzja Komisji w sprawie przyznawania stypendiów w XVII edycji Programu Stypendiów Po-
mostowych jest ostateczna. Dopuszcza się procedurę ponownego rozpatrzenia wniosku tylko 
wówczas, gdy podczas kwalifikowania wniosku popełniony został błąd lub jeśli z winy organi-
zacji uczestniczących w realizacji Programu wniosek nie dotarł w terminie do FEP. Sytuacja ta 
dotyczy tylko tych wniosków, które zostały prawidłowo i w terminie złożone on-line. 

4. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd FEP. 
5. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza Zarząd FEP. 
 
II Kryteria przyznawania stypendium 

 
§ 3 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgim-
nazjalną w 2018 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 
a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, 
b. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVII edycji Programu, 

                                            
1 uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego dok-
tora. 



 
 

c. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone 
zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata  od daty ogłoszenia 
Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.  

d. pochodzą z rodzin2, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej 
się nie jest wyższy niż 1575 zł3 brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-
sprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełno-
sprawnością4. 

e. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia 
liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu. 

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba 
stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów 
studiujących na wybranych kierunkach5 oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani od-
dzielnie, w ramach każdej z tych grup. 

3. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów 
na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby 
o najniższych dochodach w rodzinie. Zasady te mają zastosowanie tak w przypadku przyzna-
wania stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak i w ramach podziału kandyda-
tów na dwie grupy.  

 
III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

 
§ 4 

1. Organizacje Lokalne poinformują uczniów o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach 
Programu Stypendiów Pomostowych. 

2. Uczniowie spełniający wymagane regulaminem warunki zgłaszają bezpośrednio do Organizacji 
Lokalnej swoje kandydatury do ubiegania się o stypendium 

3. Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium 
spełniający warunki określone w § 3, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-po-
mostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 r. do 17 sierp-
nia 2018 do godziny 16-ej. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu 

                                            
2 Rodzina oznacza następujących członków wchodzących w jej skład: rodziców dzieci lub opiekunów prawnych i zamiesz-
kujące wspólnie i pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 18 lat, dzieci w wieku do ukończenia 25 lat, 
jeżeli uczą się/studiują stacjonarnie, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub spe-
cjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wy-
płacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod 
opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego 
własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców 
rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin 
obydwojga rodziców 
3 75% płacy minimalnej  (2100 zł) obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. (Rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów 
z 12.09.2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. Dz. U. z 15.09.2017 r.  poz. 1747). 
4 Do dochodu nie wlicza się świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, 
o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 
5 Administracja, Analityka Gospodarcza, Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia, Informatyka i Ekonometria, Europeistyka, 
Finanse i Rachunkowość, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria Zarządzania, Logistyka, Matematyka Finansowa i Aktua-
rialna, Matematyka Stosowana – zastosowanie matematyki w ekonomii, Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Mene-
dżerskie, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Prawno-Ekonomiczny, Przedsiębiorczość i Inwestycje, Socjologia, To-
waroznawstwo, Transport, Turystyka i Rekreacja, Wspólny (dot. SGH, gdzie rekrutacja na studia I stopnia jest rekrutacją 
na uczelnię, a nie na konkretny kierunek studiów), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie i inne kierunki, których 
programy obejmują zagadnienia związane z ekonomią i finansami (zaakceptowane przez organizatorów). 
 

 

http://www.stypendia-pomostowe.pl/
http://www.stypendia-pomostowe.pl/
http://www.stypendia-pomostowe.pl/


 
 

wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w sie-
dzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie 
do 24 sierpnia 2018 r. 

4. Organizacje Lokalne w terminie do 31 sierpnia 2018 r. sprawdzą prawidłowość złożonych do-
kumentów i prześlą je do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej. 

5. Komisja Stypendialna w FEP rozpatruje wnioski stypendialne odrębnie dla każdej Organizacji 
Lokalnej. 

6. FEP w terminie do 9 października 2018 r. ogłasza listę stypendystów. 
7. Warunkiem otrzymania stypendium jest: 

a. W I semestrze – spełnienie kryteriów określonych w §3 oraz przedłożenie FEP do 22 paź-
dziernika 2018 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów, o których mowa w § 1, 

b. W II semestrze – przedłożenie FEP do 12 marca 2019 r. zaświadczenia o zaliczeniu I seme-
stru. Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania, stypendysta ma obowiązek poinfor-
mować o tym FEP i może otrzymać stypendium w II semestrze pod warunkiem podpisania 
zobowiązania o przedłożeniu zaświadczenia o zaliczeniu roku do 10 października 2019 r.  

 
 
IV. Wypłata stypendium 
 

§ 5 
1. Fundacja i Organizacja Lokalna zawiadomią pisemnie stypendystów o przyznaniu i sposobie 

wypłaty stypendium. 
2. Roczne stypendium wynosi 5000 zł. 
3. Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysoko-

ści 500 zł każda, na konta stypendystów. 
 
 
 
 
V. Postanowienia końcowe 
 

§ 6 
1. Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić FEP w terminie 7 dni o: 

a. otrzymaniu urlopu dziekańskiego, 

b. przerwaniu studiów, 

c. zmianie uczelni i/lub kierunku studiów w trakcie roku akademickiego. 

2. Zdarzenia wymienione w ust. 1 pkt a. i b. wykluczają stypendystę z dalszego udziału w Pro-
gramie. Zdarzenie wymienione w ust. 1 pkt c. także wyklucza stypendystę z udziału w Progra-
mie, jeśli zmianie uczelni i/lub kierunku studiów towarzyszy zmiana charakteru studiów 
na wieczorowe, zaoczne lub licencjackie, lub uczelni na nieakademicką.  

3. W przypadku wypłacenia rat stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych 
w ust.1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto 
wskazane przez Fundację. 

 
§ 7 

  
FEP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o tych zmianach 
będą się ukazywały na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. 

 
 

ZARZĄD FUNDACJI 

http://www.stypendia-pomostowe.pl/

