Regulamin
przyznawania stypendiów słuchaczom Szkoły Edukacji
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
I. Fundator i Administrator
Autorem Programu Stypendialnego i fundatorem stypendiów jest Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności (PAFW), a jego administratorem Fundacja Dobrej Edukacji (FDE).

II. Zasady ogólne
Stypendia, w formie darowizny, są przyznawane osobom spełniającym kryteria
wyszczególnione w pkt III na okres 10 miesięcy nauki w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

III. Kryteria i warunki przyznawania stypendium
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które pozytywnie przejdą rekrutację
do Szkoły Edukacji PAFW i UW oraz które spełniają łącznie następujące kryteria:
a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
b) osiągnęli na studiach wyższych ocenę końcową nie niższą niż 4.0.
2. Ze względu na fakt, iż stypendium ma w pierwszej linii pomóc w utrzymaniu się w Warszawie
słuchaczom spoza Warszawy oraz/lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium otrzymają osoby:
a) które pochodzą spoza Warszawy lub/i mieszkają poza Warszawą; w szczególności mieszkają
na terenach wiejskich lub w miastach do 50 tys. mieszkańców, co jest potwierdzone
zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty
ogłoszenia naboru do Szkoły Edukacji na stronie www.szkolaedukacji.pl
oraz/ lub
b) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej1.
3. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1 oraz ust. 2 jest
większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium
mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie wstępnym do Szkoły
Edukacji. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych
dochodach w rodzinie.
4. Stypendia przyznaje FDE na wniosek Komisji Stypendialnej.

Wysokość miesięcznego dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę podawana jest na stronie internetowej Szkoły
Edukacji www.szkolaedukacji.pl w terminie do końca kwietnia danego roku.
1

1

5. Komisja Stypendialna powoływana jest przez Zarząd FDE na wniosek Fundatora. W skład
Komisji wchodzą dwie osoby wskazane przez Fundatora i jedna na wniosek Administratora.
6. Komisja Stypendialna przygotowuje listę rankingową kandydatów do uzyskania stypendium.
7. Komisja Stypendialna ma prawo w szczególnych okolicznościach i za zgodą Fundatora
uchylić jedno z kryteriów przyznawania stypendium, określone w regulaminie Programu
Stypendialnego Szkoły Edukacji.
8. Liczba przyznanych stypendiów uzależniona jest od przyznanych Administratorowi
Programu środków.
9. Decyzja Komisji Stypendialnej jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.

IV. Zasady i tryb składania wniosków
1. Warunkiem udziału w Programie Stypendialnym jest przesłanie do Fundacji Dobrej Edukacji
wniosku, który zostanie udostępniony online Kandydatom, którzy a) wypełniając wniosek
rekrutacyjny zadeklarują chęć ubiegania się o stypendium oraz b) pomyślnie przejdą pierwszy
etap rekrutacji. Wypełniony wniosek należy wysłać elektronicznie a także wydrukować kopię i
wysłać pocztą załączając kserokopię dyplomu studiów wyższych. Kserokopia musi być
poświadczona (notarialnie lub w dziekanacie) za zgodność z oryginałem. Do wniosku można
załączyć dodatkowe dokumenty, poświadczające spełnienie kryteriów pkt. III.2.
2. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy nadesłać na adres:
Szkoła Edukacji PAFW i UW Budynek CENT
ul. Banacha 2c
Warszawa 02-097
z dopiskiem na kopercie „Stypendium”, w terminie zgodnym z harmonogramem
obowiązującym
w
danym
roku
akademickim
zamieszczonym
na
stronie
www.szkolaedukacji.pl

V. Realizacja stypendium
1. FDE zawiadamia słuchacza Szkoły Edukacji pisemnie o przyznaniu i sposobie wypłaty
stypendium.
2. Kwota stypendium wynosi 2.000 PLN miesięcznie brutto.
3. Stypendia wypłacane są przez 10 miesięcy (od sierpnia do maja).
4. Stypendium będzie przekazywane przelewem na wskazany przez stypendystę rachunek
bankowy, którego stypendysta jest właścicielem lub współwłaścicielem.
5. Warunkiem wypłaty stypendium w semestrze letnim będzie zaliczenie przez stypendystę
pierwszego semestru nauki w Szkole Edukacji.
6. Stypendia podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w Ordynacji Podatkowej oraz
Ustawie o Podatku od Spadków i Darowizn.

VI. Postanowienia końcowe
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1. Podstawą wypłaty stypendium przez administratora Programu jest umowa zawarta
pomiędzy FDE a stypendystą.
2. Słuchacz traci prawo do stypendium ze skutkiem natychmiastowym, w następujących
przypadkach:
a) Przerwie studia podyplomowe w Szkole Edukacji,
b) Naruszy regulaminy obowiązujące słuchaczy Szkoły Edukacji,
c) Podejmie działania mogące zagrozić dobremu imieniu Szkoły Edukacji PAFW i UW, jej
słuchaczy, pracowników i partnerów instytucjonalnych (w tym: działania sprzeczne z prawem,
dobrym obyczajem, uwłaczające godności innych etc.).
3. Jeśli student straci prawo do stypendium, będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich transz
stypendium na wskazane przez FDE konto. W uzasadnionych przypadkach, np. sytuacji
życiowych, zdarzeń losowych, FDE może zdecydować o umorzeniu całości lub części transz.
4. Od decyzji FDE nie przysługuje odwołanie.
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