ze strony Konsulatu we Lwowie
Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji „Semper Polonia"
Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendium zobowiązani są do osobistego stawienia się w
Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i dostarczenia pełnego kompletu
dokumentów wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty przyjmowane będą w dniach:


osoby, które ubiegają się po raz kolejny

30.06.2009 (wtorek)

w godz. 11.00 - 14.00

03.07.2009 (piątek)

w godz. 11.00 - 14.00

06.07.2009 (poniedziałek)

w godz. 11.00 - 14.00



osoby, które ubiegają się po raz pierwszy

02.07.2009 (czwartek)

w godz. 11.00 - 14.00

10.07.2009 (piątek)

w godz. 11.00 - 14.00

UWAGA:
dokumenty przyjmowane będą w Urzędzie przy ul. Kociubińskiego 11a/3. Prosimy
o zapisanie się telefonicznie na wybrany przez siebie dzień.
Numer kontaktowy /8032/ 26010 00; 260 07 10 - Barbara Pacan

Kandydaci, którzy w semestrze jesienny 2009/2010 będą po raz pierwszy ubiegać się o
stypendium Fundacji „Semper Polonia"
powinni złożyć poniżej podany komplet dokumentów:
1.
wniosek (nowy wzór ) o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA (wszystkie
punkty wniosku powinny zostać wypełnione literami drukowanymi i w języku polskim!);
2.

podanie;

3.

świadectwo urodzenia (oryginał) + ksero + tłumaczenie;

4.
zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające ukończenie przez kandydata
ostatniego roku (semestru) studiów wraz z ocenami i wyliczoną średnią za ostatni semestr +
tłumaczenie;
5.
zaświadczenie z uczelni o wysokości otrzymywanego stypendium za ostatni rok studiów +
tłumaczenie;
6.

opinia;

7.

kserokopię paszportu. (1 str.+ z zameldowaniem).

Kandydaci do otrzymania stypendium zobowiązani są do osobistego stawienia się w Konsulacie
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i dostarczenia pełnego kompletu dokumentów wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.
Kandydaci, którzy w semestrze jesiennym 2009/2010 będą po raz kolejny ubiegać się o
stypendium Fundacji „Semper Polonia"
powinni złożyć poniżej podany komplet dokumentów:
1.

wniosek (po raz kolejny ) o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA (wszystkie

punkty wniosku powinny zostać wypełnione literami drukowanymi i w języku polskim);
2.

podanie (na imię prezesa Fundacji);

3.
zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające ukończenie przez kandydata
ostatniego roku (semestru) studiów wraz z ocenami i wyliczoną średnią za ostatni semestr +
tłumaczenie;
4.

potwierdzony szczegółowy raport z działalności na rzecz środowiska polonijnego

Kandydaci do otrzymania stypendium zobowiązani są do osobistego stawienia się w Konsulacie
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
i dostarczenia pełnego kompletu dokumentów wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI SEMPER POLONIA
Program opieki stypendialnej Fundacji SEMPER POLONIA - adresowany do młodzieży polskiego
pochodzenia, studiującej w krajach swojego zamieszkania - jest zgodny z zapisami „Rządowego
programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą", zaakceptowanego 10 grudnia 2002 r. na
posiedzeniu Rady Ministrów RP.
Program stypendialny Fundacji SEMPER POLONIA realizowany jest od 1998 r. we współpracy z
Senatem RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i polskimi placówkami dyplomatycznokonsularnymi za granicą oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Celem powołanego w ramach Fundacji programu stypendialnego jest:
wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia
mieszkających poza granicami Polski;


wykorzystanie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi o polskim
rodowodzie i jej doświadczeń do promowania polskich osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz
rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;




budowanie polskiego lobby w krajach stałego zamieszkania stypendystów.

Swoją misję Fundacja SEMPER POLONIA realizuje poprzez:
pozyskiwanie stypendiów z polskich lub zagranicznych podmiotów gospodarczych, innych
fundacji i stowarzyszeń;


fundowanie stypendiów z funduszy własnych Fundacji oraz z dotacji budżetowych
przekazywanych przez Senat RP oraz resorty rządowe, a także innych fundatorów;


poszukiwanie firm, które przyjmą na staż lub praktykę w Polsce studentów (absolwentów
szkół wyższych) polskiego pochodzenia.


§I
Warunki przyznawania stypendiów
1. Stypendia Fundacji SEMPER POLONIA są przyznawane młodzieży polskiego pochodzenia
podejmującej studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie w krajach jej zamieszkania, z
uwzględnieniem proponowanych przez sponsorów warunków, a w szczególności:


kierunku studiów stypendysty;



kraju i miejsca jego zamieszkania.

2. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:


posiadają narodowość polską lub mogą wykazać swoje polskie pochodzenie

(potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną działającą
w kraju zamieszkania wnioskodawcy);
ukończyły szkołę średnią z polskim językiem nauczania (chyba, że nie ma takiej szkoły w
miejscu zamieszkania wnioskodawcy);



studiują w kraju swojego zamieszkania (poza granicami Polski);

studiują w szkołach wyższych wydających dyplom (potwierdzający uzyskanie wyższego
wykształcenia) uznawany przez ministerstwo edukacji danego państwa;



osiągają w nauce wyniki co najmniej dobre;



posługują się językiem polskim w stopniu dobrym;

aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego lub biorą udział w
przedsięwzięciach promujących Polskę ;



nie posiadają stałego zatrudnienia;

nie otrzymują i nie ubiegają się o stypendium z innej organizacji społecznej lub instytucji
rządowej działającej na rzecz środowiska polonijnego;


nie ukończyły 24 roku życia w momencie składania pierwszego wniosku o przyznanie
stypendium.


3. Złożenie przez studenta dokumentów o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA w
polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej jest równoznaczne z wyrażeniem przez wnioskodawcę
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
rekrutacji oraz realizacji programów edukacyjnych Fundacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
§II
Tryb przyznawania stypendiów
1. Fundacja SEMPER POLONIA w terminie do 31 marca każdego roku informuje polskie placówki
dyplomatyczno-konsularne o warunkach i regulaminie przyznawania stypendiów studentom
polskiego pochodzenia uczącym się w kraju zamieszkania.
2. Kandydatów do stypendium Fundacji SEMPER POLONIA mogą zgłaszać polskie placówki
dyplomatyczno-konsularne oraz:


organizacje i stowarzyszenia polonijne;



parafie kościołów różnych wyznań, współdziałające ze środowiskami polonijnymi;



bezpośrednio sami kandydaci;

za pośrednictwem ambasady / konsulatu RP.
3. Polskie placówki dyplomatyczno-konsularne przyjmują od studentów tylko komplet dokumentów,
potwierdzają i opiniują je zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przekazują Fundacji.
4. Polskie placówki dyplomatyczno-konsularne podczas naboru na semestr jesienny powinny
dodatkowo opiniować składane przez wnioskodawców raporty z działalności na rzecz środowiska
polonijnego zarówno w przypadku osób, które kontynuują stypendium, jak i osób ubiegających się o
stypendium po raz pierwszy.
5. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA na I rok studiów
przedkładają w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej, właściwej dla kraju swojego
zamieszkania, następujące dokumenty:


wniosek o przyznanie stypendium Fundacji[1], który jest załącznikiem do niniejszego

regulaminu;


zaświadczenie z uczelni o podjęciu nauki na studiach wyższych;

poświadczoną kopię świadectwa maturalnego wraz z wykazem ocen za ostatni rok nauki w
szkole średniej;


opinię placówki dyplomatyczno-konsularnej dotyczącą stopnia znajomości języka
polskiego[2].


6. Studenci I roku studiów z krajów należących do Unii Europejskiej będą mieli możliwość ubiegania
się o stypendium Fundacji SEMPER POLONIA dopiero po ukończeniu I semestru nauki, z wynikiem
co najmniej dobrym (pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w Regulaminie
Stypendialnym).
7. Studenci z wyższych lat studiów, ubiegający się po raz pierwszy o przyznanie stypendium
Fundacji SEMPER POLONIA, przedkładają w polskiej placówce konsularno-dyplomatycznej,
właściwej dla kraju swojego zamieszkania, następujące dokumenty:
wniosek o przyznanie stypendium Fundacji[3], który jest załącznikiem do niniejszego
regulaminu;


zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające ukończenie przez kandydata
danego roku studiów wraz z ocenami i średnią za ostatni semestr;


opinię placówki dyplomatyczno-konsularnej dotyczącą stopnia znajomości języka
polskiego[4].


8. Studenci ubiegający się po raz kolejny[5] o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA,
przedkładają w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej, właściwej dla kraju swojego
zamieszkania, następujące dokumenty:


podanie z prośbą o przedłużenie stypendium na kolejny semestr nauki;

zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające ukończenie przez kandydata
danego semestru studiów wraz z ocenami i średnią za ostatni semestr ;


poświadczony raport dotyczący działalności studenta na rzecz środowiska polonijnego lub
jego udziału w przedsięwzięciach promujących Polskę (po każdym semestrze).


9. Dokumenty, o których mowa w pkt. § II, pkt. 4, 6 i 7 mogą być przedłożone w formie kserokopii,
potwierdzonej przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną właściwą dla miejsca zamieszkania
stypendysty.
10. Wszystkie dokumenty składane przez studentów polonijnych powinny zostać przekazane do
Fundacji z tłumaczeniem na język polski.
11. Ubieganie się o stypendium Fundacji SEMPER POLONIA nie jest równoznaczne z jego
otrzymaniem.
12. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna, którą powołuje Zarząd
Fundacji SEMPER POLONIA.
13. Fundacja zawiera ze stypendystami, którym przyznano stypendia, umowy stypendialne na okres
jednego semestru.
14. Przedłużenie umowy na kolejny semestr studiów następuje po spełnieniu przez stypendystę
warunków przewidzianych w § III, pkt. 1, 2, 3 niniejszego regulaminu oraz zależy od możliwości
finansowych Fundacji.
15. Informację o przyznaniu stypendium przekazuje Zarząd Fundacji osobom zainteresowanym za
pośrednictwem polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej, właściwej dla miejsca zamieszkania
stypendysty.

16. Prezes Fundacji SEMPER POLONIA, na wniosek placówki dyplomatyczno-konsularnej, może
podwyższyć wysokość miesięcznej stawki stypendialnej o 50% dla wyróżniających się liderów
Klubów Stypendystów SEMPER POLONIA.
§III
Postanowienia końcowe
1. Stypendyści mają obowiązek w danym roku akademickim w terminie do 15 lutego (po I semestrze)
oraz odpowiednio do 15 lipca (po II semestrze), przedstawić w polskiej placówce dyplomatycznokonsularnej dokumenty wymienione odpowiednio w § II, pkt 5,7,8.
2. W czasie pobierania stypendium stypendysta jest zobowiązany do:


uczęszczania na wszystkie zajęcia zaplanowane zgodnie z programem studiów;



terminowego zaliczenia egzaminów;



wykonywania uzgodnionych prac na rzecz Fundatora stypendium lub instytucji przez niego
wskazanej;


doskonalenia znajomości języka polskiego oraz pogłębiania wiedzy o Polsce;



wywiązywania się z postanowień regulaminu stypendialnego.

3. Stypendysta jest zobowiązany do ukończenia studiów w przepisowym terminie, złożenia i obrony
pracy dyplomowej, a także przesłania do Fundacji za pośrednictwem polskiej placówki
dyplomatyczno-konsularnej:


potwierdzonej kopii dyplomu;



sprawozdania dotyczącego napisanej i obronionej pracy dyplomowej.

4. W momencie przerwania studiów bądź przerwy w nauce (np. urlopu dziekańskiego) stypendysta
jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Fundacji i Konsulatu / Ambasady RP.
5. Stypendium może zostać cofnięte w sytuacji:


rezygnacji bądź przerwania przez stypendystę studiów;



nie spełnienia postanowień zawartych w § III, pkt. 1,2 niniejszego regulaminu;



przekazania przez stypendystę dokumentów zawierających nieprawdziwe dane i informacje;

nie dotrzymania terminu potwierdzenia udziału w szkoleniach, warsztatach lub praktykach
zawodowych organizowanych przez Fundację SEMPER POLONIA


6. Wysokość stypendiów ustala Zarząd Fundacji SEMPER POLONIA w oparciu o informacje
przekazane przez polskie placówki dyplomatyczno-konsularne o wysokości stypendiów
przyznawanych przez państwowe uniwersytety w krajach zamieszkania stypendystów.
7. Wypłata stypendiów jest dokonywana w ustalonych wcześniej terminach przez polskie placówki
dyplomatyczno-konsularne w kraju zamieszkania stypendysty lub w uzasadnionych wypadkach
bezpośrednio na wskazane przez niego konto bankowe.
8. W wypadku nie przyznania stypendium przedłożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
9. Zarząd Fundacji SEMPER POLONIA zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu po
zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną.
10. Interpretacja niniejszego regulaminu leży w kompetencji Zarządu Fundacji SEMPER POLONIA.
[1] wszystkie punkty wniosku powinny zostać wypełnione literami drukowanymi i czytelnie w
języku polskim !
[2] dotyczy punktu nr 26 we wniosku stypendialnym

[3] wszystkie punkty wniosku powinny zostać wypełnione literami drukowanymi i czytelnie w
języku polskim !
[4] dotyczy punktu nr 26 we wniosku stypendialnym
[5] dotyczy studentów, którzy otrzymywali już stypendium Fundacji SEMPER POLONIA i
występują z prośbą o jego przedłużenie.

