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REGULAMIN SOCJALNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO  

„KTO TY JESTEŚ – POLAK MAŁY!” 

 

WSTĘP 

 

„Kto Ty jesteś – Polak Mały!” to socjalny program stypendialny Fundacji Edukacji 

Polonijnej, przeznaczony dla Małych Polaków mieszkających za granicą, którzy chcą 

korzystać z polskiej edukacji oraz zdobywać i poszerzać wiedzę o swoim ojczystym kraju. 

 

Celem Programu jest ułatwienie nauczania w języku polskim dla dzieci Polonii i Polaków 

za granicą przez udzielenie wsparcia finansowego w zakresie korzystania z edukacji online.  

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§1 

Wyjaśnienie pojęć 

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 

1. „Fundacja” – realizatora Programu, czyli Fundację Edukacji Polonijnej z siedzibą 

pod adresem: ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod numerem: KRS 0000561881, NIP: 6762489379. 

2. „Kandydat” – rodzica/opiekuna prawnego biorącego udział w procesie rekrutacji do 

Programu, który wypełnił i przesłał Fundacji dokumenty zgłoszeniowe. 

3. „Stypendysta” – ucznia/uczennicę, którego/której Formularz Zgłoszeniowy został 

wybrany do objęcia wsparciem stypendialnym w ramach Programu.  

4. „Program” –  Socjalny Program Stypendialny „Kto Ty jesteś – Polak Mały!”. 

5. „Wniosek” – wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, określonymi w §4 ust. 4 Regulaminu.  

6.  „Formularz Zgłoszeniowy” – formularz rejestracji do Programu dostępny na stronie 

internetowej Programu stypendia.polonia.edu.pl. 

7. „Wymagane dokumenty” – wszystkie dokumenty wymienione w §4 ust. 

4 Regulaminu, które należy przesłać Fundacji na adres e-mail 

stypendia@polonia.edu.pl.  

8. „Umowa” – umowę stypendialną zawieraną w ramach Programu między Fundacją 

a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka po przyznaniu Stypendium.  
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9. „Partner Programu” – Polonijny Zespół Placówek Oświatowych  z siedzibą 

w Nowym Targu, os. Witosa 28, 34-400 Nowy Targ, wpisany do Rejestru Szkół 

i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej pod 

numerem 133257, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie (numer KRS: 0000583029), 

koordynujący projekt edukacyjny Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa, 

koordynowaną przez. 

10. „Komisja Programu” – organ przeprowadzający ocenę wniosków, składający się 

z członów zarządu Fundacji.  

11. „Stypendium” – wsparcie finansowe udzielane przez Fundację w ramach Programu 

Stypendyście.  

 

§2 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady rekrutacji 

oraz uczestnictwa w Socjalnym Programie Stypendialnym „Kto Ty jesteś – Polak 

Mały!”, zwanym dalej „Programem”. 

2. Za prowadzenie i realizację Programu odpowiada Fundacja.  

3. Program będzie realizowany w edycjach, przy czym w ciągu roku szkolnego może się 

odbyć więcej niż jedna edycja Programu. Terminy poszczególnych edycji oraz 

naborów do nich będą ogłaszane na stronie internetowej stypendia.polonia.edu.pl.   

4. Stypendium zostaje przyznane Stypendyście na okres jednego roku szkolnego. 

Na wniosek rodzica/prawnego opiekuna Stypendysty Komisja Programu może 

przedłużyć okres, na jaki Stypendium zostało przyznane.  

5. Liczba Stypendystów oraz wysokość Stypendium zostają ustalone przez Fundację 

w ogłoszeniach o naborze do kolejnej edycji Programu. Aktualne informacje na ten 

temat będą publikowane na stronie internetowej Programu: stypendia.polonia.pl.  

6. Program jest realizowany we współpracy z Partnerem Programu (zob. § 1 pkt 9). 

7. Wsparcie stypendialne polega na udzieleniu dofinansowania kosztów udziału 

w edukacji online prowadzonej przez Partnera Programu w ramach projektu Polonijka 

– Polonijna Szkoła Podstawowa. 
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§3 

Warunki zgłoszenia się do Programu 

1. Kandydaci zgłaszający się do Programu powinni spełnić następujące warunki: 

a. Kandydat musi mieć od 5 do 15 lat, ukończone w roku, w którym 

rozpoczyna się rok szkolny, na który ma zostać przyznane Stypendium. 

b. Miejsce pobytu Kandydata musi znajdować się poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

c. Kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie.  

d. Kandydat musi znać język polski w stopniu pozwalającym na samodzielną 

naukę.  

2. Udział w Programie jest dobrowolny.  

3. Warunkiem udziału Stypendysty w Programie jest umożliwienie przez 

rodzica/opiekuna prawnego korzystania z edukacji online przez Partnera Programu 

zgodnie z regulaminem Partnera Programu. W tym celu należy udostępnić 

Stypendyście komputer z dostępem do Internetu, spełniający niniejsze wymagania: 

a) system operacyjny: Windows® 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux (wszystkie 

stabilne 

platformy); 

b) procesor: 2GHz Intel® Pentium® 4; 

c) pamięć: 1 GB pamięci RAM (dla systemu w wersji 32-bitowej) lub 2 GB 

pamięci RAM (dla 

systemu w wersji 64-bitowej); 

d) rozdzielczość ekranu: 1024×768; 

e) głębia kolorów: 16 bit (high colour); 

f) dźwięk: karta dźwiękowa; 

g) grafika: DirectX 9 zintegrowany chip wideo kompatybilny z 128 MB RAM 

(zalecana 

oddzielna karta graficzna 64 MB kompatybilna z DirectX 9); 

h) przeglądarki: Google Chrome 37, Safari 10, Mozilla Firefox 47, Opera 33; 

i) dodatki: najnowsza wersja Adobe® Flash® Player; 

j) obsługa cookies: włączone; 

k) JavaScript: włączone. 
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§4 

Zasady rekrutacji  

1. Warunkiem ubiegania się o Stypendium jest złożenie Wniosku, tj. wypełnienie 

i przesłanie na adres e-mail: stypendia@polonia.edu.pl kompletu wymaganych 

dokumentów wymienionych w §4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.  

2. „Wymaganymi dokumentami” w rozumieniu Regulaminu są: 

a. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 

b. Formularz zgłoszeniowy. 

3. Komisja Programu, składająca się z członków Zarządu Fundacji Edukacji Polonijnej, 

przeprowadza ocenę wniosków w terminie do 21 dni od daty zakończenia naboru 

do danej edycji Programu.  

4. Wyniki obrad Komisji Programu nie podlegają ujawnieniu do momentu oficjalnego 

ogłoszenia Stypendystów przez Fundację.  

5. Ogłoszenie wyników rekrutacji przez Fundację oraz poinformowanie Stypendysty 

i jego rodzica/opiekuna prawnego o przyznanym Stypendium nastąpi drogą 

telefoniczną lub mailową w terminie wyznaczonym przez Fundację i ogłoszonym 

na stronie internetowej stypendia.polonia.edu.pl, jednak nie później niż 30 dni 

po zakończonym naborze.  

6. Wniosek można złożyć tylko raz w ciągu danego roku szkolnego. Jeżeli Kandydat nie 

otrzyma Stypendium w ramach jednej edycji Programu, nie może złożyć Wniosku 

do kolejnej edycji, jeżeli odbywa się ona w trakcie tego samego roku szkolnego.  

7. W przypadku niezakwalifikowania odpowiedniej ilości osób do danej edycji 

Programu, zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca. Wszelkie informacje 

na temat utworzenia rekrutacji uzupełniającej i terminów składania Wniosków w jej 

ramach będą udostępnione na stronie stypendia.polonia.edu.pl.  

 

§5 

Warunki otrzymania Stypendium 

1. Warunkiem otrzymania przez Stypendystę Stypendium jest zawarcie przez 

rodzica/opiekuna prawnego Stypendysty z Fundacją Edukacji Polonijnej umowy 

stypendialnej (zwanej dalej „Umową”) oraz wniesienie wkładu własnego w wysokości 

ustalonej indywidualnie z Fundacją w formie wpłat cyklicznych za pośrednictwem 

usługi Paypal bezpośrednio do Partnera Programu. 
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2. Minimalny wkład własny rodzica/opiekuna prawnego wynosi miesięcznie: 1 euro, 

1 funt brytyjski lub 1 dolar, w zależności od waluty obowiązującej w kraju pobytu, lub 

równowartość 1 euro, jeżeli w kraju pobytu obowiązuje inna waluta od wyżej 

wymienionych.  

3. Umowa określa między innymi rodzaj i wysokość Stypendium, czas realizacji oraz 

wysokość wkładu własnego.  

4. Wpłata wkładu własnego za pierwszy miesiąc, w którym Stypendysta otrzyma 

Stypendium, przez rodzica lub opiekuna prawnego Stypendysty następuje w terminie 

14 dni od dnia podpisania umowy. 

5. Niedokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie określonym w ust. 3 powyżej 

powoduje wygaśnięcie umowy oraz brak możliwości wzięcia udziału w Programie.  

6. W przypadku naruszenia przez Stypendystę praw autorskich osoby trzeciej, w tym 

praw Fundacji oraz Partnera Programu do materiałów związanych z Programem, 

podania nieprawdziwych danych we Wniosku,  naruszenia postanowień niniejszego 

Regulaminu, przepisów prawa lub rażącego łamania zasad współżycia społecznego 

oraz dobrych obyczajów Stypendysta decyzją Fundacji może zostać wycofany 

z udziału w Programie. 

 

 §6 

Zasady rezygnacji z udziału w Programie 

1. Rezygnacja z udziału w Programie po zawarciu umowy stypendialnej może nastąpić 

z ważnej i uzasadnionej przyczyny oraz wymaga złożenia pisemnego oświadczenia. 

Rodzic/opiekun prawny Stypendysty zobowiązuje się niezwłocznie (tj. w terminie 

14 dni kalendarzowych od dnia powstania przyczyny) dostarczyć do Fundacji pisemną 

informację o tym fakcie (pocztą elektroniczną na adres stypendia@polonia.edu.pl). 

 

§7 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje, które mogą wyniknąć z udziału w Programie, należy zgłaszać 

w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zaistnienia powodu reklamacji drogą 

elektroniczną na adres: stypendia@polonia.edu.pl.  

2. Zgłoszenia reklamacji, o których mowa w §8 ust. 1 powyżej, rozpatrywane będą 

niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania 

zgłoszenia reklamacyjnego.  



6 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Za prawdziwość danych podanych w dokumentach, będących elementami złożonego 

Wniosku, odpowiada rodzic lub opiekun prawny Kandydata.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje 

na stronie internetowej Programu.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2018.  

 

 

 

 


