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INFORMACJE DLA STUDENTÓW: 

Stypendium jest przyznawane studiującym w Polsce Ukraińcom na kierunkach studiów: 

chemia, biochemia, biotechnologia, biologia, kosmetologia, weterynaria i zootechnika, pielęgniarstwo 

i ratownictwo medyczne, należących do grup studiów: biologiczno-przyrodniczych, medycznych, 

ścisłych, technicznych, oraz rolniczych i leśnych. 

Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom, które zaliczyły na wymienionych wyżej 

kierunkach, co najmniej 1 rok studiów. Zgłoszenie należy przysyłać pocztą na adres Fundacja dr Seidla, 

ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa lub skany dokumentów e-mailem na adres j.arct@drseidel.pl, 

oryginały do wglądu należy dostarczyć w ciągu 14 dni pod rygorem cofnięcia stypendium.  

Wysokość stypendium wynosi 1000 PLN miesięcznie brutto. Stypendium jest przyznawane na 

1 rok akademicki (12 miesięcy), od października włącznie każdego roku. Stypendium może być 

kontynuowane w następnym roku akademickim przez tę samą osobę, jednakże należy ponownie podejść 

do procesu rekrutacji. 

O przyznaniu stypendium decyduje, do dnia 10 października każdego roku, na podstawie 

dokumentów dostarczonych przez kandydata, Komitet Stypendialny. Komitet w uzasadnionych 

przypadkach może cofnąć stypendium. 

Dokumenty, które należy złożyć: 

 zaświadczenie z uczelni wyższej w Polsce, lub oświadczenie w przypadku studiów w Ukrainie, 

o zaliczeniu na wymienionych wyżej kierunkach co najmniej 1 roku studiów; 

 zaświadczenie z uczelni wyższej w Polsce o przyjęciu na studia; 

 list motywacyjny zawierający między innymi informacje o motywach podjęcia studiów 

i źródłach utrzymania w Polsce; 

 zaświadczenie z uczelni wyższej o uzyskanej dotychczas średniej ocenie ze studiów (nie 

obowiązuje osób ubiegających się o stypendia na rok 2022/2023); 

 wypełniona ankieta, poświadczona własnoręcznym podpisem. 

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 września w danym roku akademickim. Obowiązuje data 

stempla pocztowego.  

Osoba otrzymująca stypendium składa na koniec roku akademickiego sprawozdanie 

o postępach w nauce (np. w formie listy ocen z systemu USOS) i ma obowiązek zawiadomienia 

Komitetu Stypendialnego o przerwaniu nauki w ciągu roku. W przypadku, gdy osoba rezygnuje ze 

studiów w trakcie trwania roku akademickiego, Komitet Stypendialny może w uzasadnionych 

przypadkach wstrzymać wypłacanie stypendium. 

W sprawach spornych decyduje Sąd właściwy dla Komitetu Stypendialnego.  

Informacje o przyznaniu stypendium zostaną wysłane mailowo do kandydata na podany na 

wniosku adres email. 
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