
PROGRAM STYPENDIALNY 

IM. KONSTANTEGO KALINOWSKIEGO 

RZĄDU RP POD PATRONATEM PREZESA RADY MINISTRÓW 

 

I. CELE I ZASADY PROGRAMU 

1. Program ma na celu danie szansy studentom z Białorusi, relegowanym z rodzimych uczelni 

z powodów politycznych. 

2. Rząd Polski zabezpieczy odpowiednie środki na stypendia dla studentów z Białorusi, zaś 

polskie uczelnie wyższe skupione w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), 

w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i pozostałe uczelnie biorące 

udział w Programie Stypendialnym Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego zabezpieczają 

warunki naukowo-dydaktyczne dla odbycia takich studiów. 

3. Program stypendialny realizowany jest we współdziałaniu z Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. 

4. Po utworzeniu Programu, w 2006 r., przy Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie 

Warszawskim zostało założone Biuro Programu, którego zadaniem jest przygotowywanie 

dokumentacji kandydatów na studia, opracowywanie zgłoszeń uczelni uczestniczących w 

Programie, opracowanie programu i nadzorowanie przebiegu Kursu Przygotowawczego (w 

okresie wakacji poprzedzających podjęcie studiów) oraz koordynacja opieki nad 

stypendystami Programu po umieszczeniu ich w uczelniach. 

5. Dyrektorem i koordynatorem Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego, 

odpowiedzialnym za Biuro Programu na Uniwersytecie Warszawskimi, nabór, komisje 

kwalifikacyjne i kierowanie kandydatów na studia jest Jan Malicki, dr h. c., kierujący 

równocześnie Studium Europy Wschodniej UW, przy którym działa Biuro Programu. 

 

II. KANDYDACI 

1. Uczestnikami Programu mogą być obywatele Republiki Białorusi, absolwenci szkół 

średnich, którzy zostali relegowani z uczelni wyższych z przyczyn politycznych lub którym 

uniemożliwia się podjęcie studiów na Białorusi, a także absolwenci niezależnego Liceum 

Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku. 

2. Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium. 

3. Wstępną kwalifikację kandydatów przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna. Ostatecznego 

wyboru dokona Dyrektor Programu. Decyzja podejmowana jest w oparciu o rekomendacje 

komisji kwalifikacyjnej, a także opinię białoruskiej Rady Organizacji Prawoobrończych, 

której prace koordynuje Komitet Obrony Represjonowanych (HKAR) oraz placówek 

dyplomatycznych RP na Białorusi. 

4. Ewentualne przyjęcie na uczelnie medyczne oraz artystyczne wymaga dodatkowego 

potwierdzenia możliwości naboru w danym roku oraz osobnego sprawdzenia kompetencji 

kandydatów przez uczelnie. W wypadku aplikowania na takie uczelnie kandydat zostanie 



przyjęty do Programu dopiero wówczas, gdy zostanie wpisany na listę studentów danej 

uczelni medycznej lub artystycznej, po samodzielnym spełnieniu wszystkich wymogów tam 

stawianych. 

5. Komisje lub osoby wyznaczone przez rektorów (dziekanów) uczelni, do których trafią 

studenci, dokonają już w ramach poszczególnych wydziałów (instytutów) oceny różnic 

programowych i ustalą zasady ich wyrównania. 

 

III. WARUNKI STYPENDIUM 

1. Czas trwania studiów będzie zależał od tego, na który rok studiów w Polsce student 

zostanie zapisany. Maksymalnie (przy zapisie na pierwszy rok) stypendium nie może objąć 

więcej niż 5 lat (łącznie studia I-go i II-go stopnia). Wyjątkiem mogą być jedynie studia 

medyczne lub architektoniczne. Studenci zostaną zwolnieni z opłat za naukę w polskich 

uczelniach wyższych.  

2. Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1240,- zł miesięcznie, a uczestnicy rocznego 

kursu języka polskiego otrzymają stypendium w wysokości 900,- zł miesięcznie, 

przeznaczone na pokrycie całości kosztów pobytu. Stypendium wypłacane jest wyłącznie 

podczas pobytu w Polsce. 

3. Na stypendyście spoczywa obowiązek opłacenia ubezpieczenia medycznego oraz 

wystąpienia o kartę pobytu czasowego. 

4. Jeśli uczelnia nie zapewnia takiej możliwości, student powinien samodzielnie, w ramach 

wypłaconego stypendium, uczęszczać na zajęcia języka polskiego poza jej strukturą. 

5. Uczelnie zaoferują studentom płatne miejsca w domach akademickich. 

6. Podczas pobytu w Polsce studenci będą brali udział w spotkaniach organizowanych przez 

Biuro Programu oraz będą mogli otrzymać pomoc w rozwoju kontaktów ze środowiskami 

polskimi. 

 

IV. DOKUMENTY 

1. Wypełniony kwestionariusz „Kandydata Programu” (dostępny na stronie internetowej 

Studium Europy Wschodniej, http://www.studium.uw.edu.pl/). 

2. Podanie o przyjęcie na studia w Polsce. 

3. Dokumenty ukończenia szkoły średniej (matura). 

4. Apostille dokumentu ukończenia szkoły średniej (matury). 

5. Indeks z dotychczas odbywanych studiów na Białorusi. 

6. Wypis zaliczonych przedmiotów. 

7. Program odbywanych na Białorusi studiów (dla ustalenia różnic programowych). 

8. Dokument relegowania ze studiów. 



9. Dokument aresztu lub wyroku (jeżeli miał miejsce). 

10. Inne dokumenty, które zdaniem kandydata mogą być istotne dla decyzji Komisji 

Kwalifikacyjnej. 

 

V. APLIKACJE 

Kandydat do Programu może nadesłać dokumenty pocztą lub faksem, złożyć osobiście  

w Biurze Programu w Studium Europy Wschodniej UW, w każdej placówce dyplomatycznej 

lub konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Białorusi lub w Biurze HKAR w 

Mińsku. Kopie dokumentów należy przesłać mailem do Biura Programu przy Studium 

Europy Wschodniej UW. 

 

VI. BIURO PROGRAMU 

1. Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego mieści się na 

Uniwersytecie Warszawskim, przy Studium Europy Wschodniej, ul. Oboźna 7, III p., lok. 55 

(wejście od ul. Sewerynów) 

2. Dane kontaktowe Biura: 

Tel.: 22 55 21 888, faks: 22 55 21 887, 

e-mail: bialorus.studium@uw.edu.pl; 



СТЫПЕНДЫЯЛЬНАЯ ПРАГРАМА 

УРАДУ РЭСПУБЛІКІ ПОЛЬШЧА 

імя КАСТУСЯ КАЛІНОЎСКАГА 

ПАД ПАТРАНАТАМ СТАРШЫНІ РАДЫ МІНІСТРАЎ РП 

 

I. МЭТЫ І ПРАВІЛЫ ПРАГРАМЫ 

1. Мэта праграмы – стварыць адукацыйныя шанцы тым студэнтам з Беларусі, якія 

страцілі магчымасць вучыцца ў беларускіх вышэйшых навучальных установах па 

палітычных прычынах 

2. Урад Польшчы прызначае адпаведныя сродкі на стыпендыі для студэнтаў з Беларусі, 

а польскія вышэйшыя навучальныя ўстановы, згуртаваныя ў Канферэнцыі рэктараў 

польскіх акадэмічных школаў (KRASP) і Канферэнцыі рэктараў польскіх універсітэтаў 

(KRUP) ды астатнія ВНУ, якія бяруць удзел у Стыпендыяльнай праграме імя  

К. Каліноўскага, забяспечаць навукова-дыдактычныя ўмовы для правядзення 

навучальнага працэсу. 

3. Стыпендыяльная праграма рэалізоўваeцца ў супрацоўніцтве з Міністэрствам 

замежных спраў і Міністэрствам навукі і вышэйшай адукацыі РП. 

4. Ha Варшаўскім універсітэце ў 2006 годзе было створана Бюро Праграмы, задачай 

якога з'яўляецца падрыхтоўка дакументацыі кандыдатаў на вучобу, апрацоўка заяваў 

ВНУ, якія прымаюць удзел у Праграме, падрыхтоўка праграмы і назіранне за 

Падрыхтоўчым курсам (у пeрыяд канікулаў перад пачаткам асноўнага навучання) ды 

каардынацыя апекі над стыпендыcтамі Праграмы пасля размяшчэння іх у ВНУ. 

5. Дырэктарам і каардынатарам Стыпендыяльнай праграмы Ураду РП імя Кастуся 

Каліноўскага, адказным за працу Бюро ды працу камісіі, з'яўляецца Ян Маліцкі, , якi 

прымае кандыдатаў на навучанне, ганаровы доктар навук – кіраўнік Студыюм 

Усходняй Еўропы Варшаўскага ўніверсітэту. 

ІІ. КАНДЫДАТЫ 

1. Удзельнікамі Праграмы могуць быць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, выпускнікі 

сярэдніх школаў, якія былі адлічаныя з ВНУ па палітычных прычынах, альбо якім па 

палітычных прычынах не дазваляецца распачаць вучобу ў Беларусі, а таксама 

выпускнікі Гуманітарнага ліцэя ў Мінску. 

2. Веданне польскай мовы не з’яўляецца ўмовай прызнання стыпендыі. 

3. Першапачатковую кваліфікацыю кандыдатаў правядзе камісія. Канчатковае рашэнне 

пра склад стыпендыcтаў прынятых на Праграму прыймае Дырэктар Праграмы. На 

рашэнне маюць ўплыў рэкамендацыі камісіі, меркаванне беларускай Рады 

праваабарончых арганізацыяў, якой пасeджанні каардынуюцца Камітэтам абароны 

рэпрэсаваных (ХКАР), а таксама польскага пасольства.  



4. Мажлівы набор у медычныя і мастацкія ВНУ будзе патрабаваць пацвярджэння 

вучэльнямі магчымасці набору ў дадзеным годзе, а таксама праверкі імі прафесійных 

кваліфікацыяў кандыдата. У выпадку падачы дакументаў у вышэйзгаданыя ВНУ 

кандыдат будзе прыняты на Праграму толькі пасля залічэння яго ў спіс студэнтаў 

дадзенай ВНУ, пасля самастойнага выканання ўсіх яе патрабаванняў. 

5. Камісіі альбо асобы, вызначаныя рэктарамі ВНУ (дэканамі), у якія будуць 

размеркаваныя студэнты, ужо ў межах паасобных факультэтаў ды інстытутаў, 

правядуць ацэнку праграмных разыходжанняў і акрэсляць умовы іх скасавання. 

IV. УМОВЫ СТЫПЕНДЫІ 

1. Працягласць навучання будзе залежаць ад таго, на які курс студэнт будзе прыняты ў 

Польшчы. Максімальна (пры запісе на першы курс) вучоба не можа працягвацца 

даўжэй за 5 гадоў (вучоба І і ІІ узроўняў). Выключэннем з'яўляюцца толькі 

медыцынскія і архітэктурныя студыі. Студэнты будуць вызваленыя ад аплатаў за 

навучанне ў польскіх ВНУ. 

2. Студэнты атрымліваюць 1240,- злотых стыпендыі ў месяц, a ўдзельнікі гадавога 

курсу польскай мовы атрымліваюць 900 злотых стыпендыі ў месяц. Стыпендыя будзе 

прызнаная толькі падчас побыту ў Польшчы. 

3. Стыпендыcты абавязаныя аплаціць медыцынскае страхаванне, а таксама падаць 

заяву на карту часовага побыту. 

4. Калі ў рамках ВНУ студэнты не маюць магчымасці браць ўдзел у занятках польскай 

мовы, яны павінны ўдзельнічаць ў такіх занятках па-за сваім ВНУ.  

5. Вышэйшыя навучальныя ўстановы запрапануюць студэнтам платныя месцы ў 

інтэрнатах. 

6. Падчас Падрыхтоўчага курса студэнты будуць прымаць удзел у сустрэчах, 

арганізаваных Бюро Праграмы, а таксама змогуць атрымаць дапамогу ў развіцці 

кантактаў з польскімі ды незалежнымі беларускімі асяроддзямі. 

V. ДАКУМЕНТЫ 

1.Запоўненая анкета для кандыдатаў на Праграму (даступная на інтэрнэт-старонцы 

Студыюм Усходняй Еўропы). 

2. Заява на навучанне ў Польшчы. 

3. Дыплом аб заканчэнні сярэдняй школы (атэстат сталасці). 

4. Пацверджэнне дакументаў аб адукацыі (апастыль). 

5. Заліковая кніжка з вучобы ў ВНУ ў Беларусі. 

6. Спіс залічаных прадметаў. 



7. Праграма навучання ў беларускіх ВНУ (для вызначэння праграмнай розніцы). 

8. Дакумент (пасведчанне) адлічэння з ВНУ. 

9. Дакумент (пасведчанне) арышту альбо прысуду (калі яны мелі месца). 

10. Іншыя дакументы, якія, паводле меркавання кандыдата, могуць мець значэнне для  

рашэння Кваліфікацыйнай камісіі. 

 

VІ. ПАДАЧА ДАКУМЕТАЎ 

Кандыдат на Праграму можа даслаць камплект дакументаў па пошце, факсам або 

прынесці іх асабіста ў Бюро Праграмы ў Студыюм Ўсходняй Еўропы Варшаўскага 

ўніверсітэту ці ў любое дыпламатычнае прадстаўніцтва Рэспублікі Польшча ў Беларусі 

ды на офісе ХКАР у Менску. Копіі гэтых дакументаў неабходна даслаць па 

электроннай пошце ў Бюро Праграмы ў Студыюм Усходняй Еўропы Варшаўскага 

ўніверсітэту. 

 

VІІ. БЮРО ПРАГРАМЫ 

1. Бюро Стыпендыяльнай праграмы Ураду РП імя Кастуся Каліноўскага знаходзіцца на 

Студыюм Усходняй Еўропы Варшаўскага універсітэта, вул. Oboźna 7, III паверх., кв. 55 

(уваход ад вул. Sewerynów). 

2. Кантактныя звесткі Бюро Праграмы 

Tel. 022 55 21 888, faks: 022 55 21 887, 

e-mail: bialorus.studium@uw.edu.pl; 


