
 
R e g u l a m i n 

przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów 
w ramach stypendiów Sur-place Fundacji Konrada Adenauera 

 
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla studentów 
posiadających obywatelstwo polskie. 

2. Stypendia przyznawane są na zasadach konkursu. Konkurs ogłaszany jest publicznie 
na stronie internetowej Fundacji Konrada Adenauera oraz przekazywany jest do 
wiadomości wyższym uczelniom. 

3. Wstępna kwalifikacja kandydatów do stypendiów dokonywana jest przez 
wyznaczonych pracowników Fundacji Konrada Adenauera 

4. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna powołana przez 
Przedstawiciela Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. 

 
 

§ 2 Kryteria przyznawania stypendiów 
 

1. Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje studentom wyższych uczelni na 
dziennych studiach licencjackich i magisterskich, po ukończeniu minimum 1 roku 
studiów i którzy nie przekroczyli 25 roku życia. 

2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym i stanowi formę wsparcia i motywacji 
dla studentów wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce, posługujących się 
językiem niemieckim, wykazujących społeczne lub polityczne zaangażowanie i którzy 
identyfikują się z zasadami chrześcijańskiej demokracji. 

 
§ 3 Tryb i zasady rozpatrywania aplikacji 

 
1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Fundacji Konrada Adenauera 

aplikacji.  
2. Aplikacja powinna zawierać curriculum vitae i list motywacyjny w języku polskim i 

niemieckim, list polecający pracownika naukowego z macierzystej uczelni, 
potwierdzający kwalifikacje naukowe kandydata, list polecający opiniujący 
osobowość kandydata, kopię legitymacji studenckiej, wykaz ocen z dotychczasowego 
przebiegu studiów, zdjęcie. 

3. Zgłoszenia na konkurs należy nadesłać pocztą na adres: 
Fundacja Konrada Adenauera 
Przedstawicielstwo w Polsce 
02-561 Warszawa, ul. Dąbrowskiego 56. 
 

4. Na podstawie zgłoszonych aplikacji wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na 
rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się we wrześniu danego roku.   

5. Informacje o przyznanym stypendium kandydat otrzymuje na piśmie w ciągu 7 dni po 
odbyciu rozmów przed Komisją Stypendialną przez wszystkich kandydatów.  



 
§ 4 Realizacja stypendium 

 
1. Miesięczne stypendium wynosi 1.200 PLN brutto, jest przyznawane i wypłacane w 10 

miesięcznych ratach (od października do lipca). 
2. Stypendium będzie przekazywane przelewem na indywidualne konto stypendysty. 
3. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa zawarta pomiędzy Fundacją Konrada 

Adenauera a stypendystą. 
 
 

§ 5 Prawa i obowiązki stypendysty 
 

1. Stypendysta zobowiązuje się do przedstawienia zaliczeń z ukończenia semestru 
zimowego w terminie do 20 marca.. 

2. Stypendysta zobowiązuje się do zawiadomienia Fundacji Konrada Adenauera w 
terminie 7 dni o: 

a) otrzymaniu urlopu dziekańskiego,  
b) przerwaniu studiów, 
c) zmianie uczelni i/lub kierunku studiów w trakcie roku akademickiego. 

3. Przypadki wymienione w ust. 1 pkt a i b wykluczają stypendystę z dalszego udziału w 
programie stypendialnym, a także przypadki wymienione w pkt. c, jeżeli towarzyszy 
zmiana charakteru studiów na wieczorowe lub zaoczne. 

4. W przypadku wypłacenia rat stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń 
wymienionych w ust. 1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat 
stypendium na konto wskazane przez Fundację Konrada Adenauera. 

5. Stypendysta zobowiązuje się do udziału i współorganizowania w spotkaniach 
stypendystów, które są częścią programu stypendialnego oraz w przynajmniej dwóch 
wybranych przez siebie projektach Fundacji Konrada Adenauera w czasie trwania 
roku akademickiego. 

6. Stypendysta zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach danych 
personalnych, miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego. 

7. Stypendysta zobowiązuje się do informowania o otrzymaniu stypendium od innych 
organizacji. Fundacja Konrada Adenauera zastrzega sobie prawo decyzji 
ewentualnego wstrzymania wypłaty w szczególnych przypadkach. 

8. Stypendysta zobowiązuje się do przestrzegania norm obyczajowych oraz unikania 
konfliktu z prawem. W przypadku niedochowania tych zobowiązań Fundacja Konrada 
Adenauera zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty stypendium. 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

 
1. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie. 
2. Interpretacja niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Fundacji Konrada 

Adenauera. 
 
 
 

 
 
 
 
 


