
Regulamin konkursu stypendialnego  

na lata szkolne 2018-2020  

do szkół UWC 

 

 

1. Przedmiotem konkursu stypendialnego na lata szkolne 2018-2020 są miejsca 

stypendialne oraz towarzyszące im stypendia (do 100% czesnego, zakwaterowania 

oraz wyżywienia), obejmujące dwa ostatnie lata nauki (2018-2020) w szkołach 

UWC współpracujących z Towarzystwem Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. 

Pawła Czartoryskiego (Towarzystwo). 

 

2. Konkurs stypendialny jest ogłaszany na stronie internetowej Towarzystwa 

oraz w dostępnych mediach. 

 

3. Konkurs stypendialny prowadzony jest przez Komisję Kwalifikacyjną (Komisja). 

Zarząd Towarzystwa powołuje uchwałą Przewodniczącego Komisji 

(Przewodniczący). Przewodniczący wybiera skład Komisji poszczególnych 

etapów kwalifikacji. 

 

4. Zgłoszenia w ramach konkursu stypendialnego przyjmowane są w okresie od 

6 września 2017 r. do 29 października 2017 r. 

 

5. Konkurs stypendialny odbywa się w dwóch etapach.  

 

6. Etap pierwszy polega na przeczytaniu, analizie i ocenie nadesłanych zgłoszeń i 

wyborze najlepszych kandydatów zgodnie z osobną instrukcją. Po zakończeniu 

pierwszego etapu wszystkie odrzucone prace są jeszcze raz czytane przez specjalnie 

wyznaczonego członka lub członków Komisji, który/którzy nie brał/brali udziału 

we wcześniejszych pracach Komisji. Wskazane tą drogą zgłoszenia zostają 

dołączone do puli zgłoszeń zakwalifikowanych do drugiego etapu. Nazwiska 

kandydatów zaproszonych do drugiego etapu zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Towarzystwa. 

 

7. Etap drugi polega na spotkaniu z wybranymi kandydatami i obejmuje rozmowę z 

członkami Komisji. Podczas rozmowy kandydata z Komisją, jego rodzice lub 

opiekunowie prawni odbywają indywidualne spotkania z przedstawicielami 

Towarzystwa, którzy omawiają szczegóły związane z potencjalnym wyjazdem ich 

dziecka/podopiecznego na naukę w jednej ze szkół współpracujących z 

Towarzystwem.  

 

8. W drugim etapie, oprócz członków Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście: 

przedstawiciele szkół, które oferują stypendia, autorytety naukowe i dydaktyczne, 

itd. Przed rozpoczęciem rozmów Komisja określa jakie uprawnienia chce przyznać 

gościom: obserwatorów, z prawem wyrażania opinii, lecz bez prawa głosu, bądź 

normalne uprawnienia członków Komisji. 

 

9. Komisja przyznaje miejsca stypendialne na podstawie nadesłanego pisemnego 

zgłoszenia oraz rozmowy z kandydatem. Komisja przyznając miejsca stypendialne 

nie bierze pod uwagę sytuacji materialnej kandydata. 

 

10. Po zakończeniu rozmów, Komisja sporządza listę najlepszych kandydatów według 

przyjętej punktacji oraz rekomenduje na miejsca stypendialne kandydatów z 



najwyższym wynikiem, po uwzględnieniu wymogów szczegółowych szkół, takich 

jak płeć, możliwość zapewnienia odpowiednich warunków dla kandydatów 

wymagających niestandardowej opieki medycznej oraz preferencje akademickie. 

 

11. Po zakończeniu rozmów, Komisja ma prawo sporządzić listę rezerwową. W 

wypadku pojawienia się dodatkowych ofert miejsc stypendialnych lub rezygnacji 

rekomendowanych kandydatów z przyznanych miejsc, miejsca te są proponowane 

kandydatom z listy rezerwowej, z zachowaniem kolejności, o ile pozwalają na to 

wymogi szczegółowe szkół, o których mowa w punkcie 10. 

 

12. Podczas drugiego etapu kwalifikacji, rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji 

finansowej, na podstawie której przedstawiciele Towarzystwa określają: 

 

a. wysokość stypendium przyznanego przez szkołę, 

b. dofinansowanie ze strony Towarzystwa, 

c. wkład własny rodziny lub opiekunów prawnych. 

 

13. Po przedstawieniu powyższej oferty rodzina podejmuje decyzję o jej przyjęciu lub 

odrzuceniu w ciągu 7 dni. W przypadku braku odpowiedzi ze strony rodziny, 

oferta może zostać przedłożona kandydatom z listy rezerwowej. 

 

14. Szkoły mają prawo do dodatkowej kontroli deklarowanej sytuacji materialnej 

kandydata, prosząc o przesłanie stosownych dokumentów. Niedostarczenie 

dodatkowych dokumentów lub rozbieżności pomiędzy przedłożonymi 

dokumentami, a deklaracjami rodziców lub opiekunów prawnych mogą być 

podstawą do cofnięcia rekomendacji stypendialnej. 

 

15. Nazwiska kandydatów rekomendowanych na miejsca stypendialne oraz 

nazwiska kandydatów na liście rezerwowej zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Towarzystwa. 

 

16. Ostateczna decyzja o akceptacji kandydata rekomendowanego przez Towarzystwo 

należy do dyrektorów szkół, które zaoferowały miejsca stypendialne. 

 

17. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

 

18. Aby wykluczyć konflikt interesów, w pracach Komisji nie mogą brać udziału 

osoby, które do kandydatów pozostają w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia oraz gdy są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

19. Komisja formalnie kończy pracę 31 stycznia 2018 r. Po tym terminie decyzje 

związane z konkursem stypendialnym podejmowane są przez Zarząd Towarzystwa. 


