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PROGRAM  STYPENDIALNY
RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJRZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJRZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJRZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJRZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJRZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJRZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IM. KONSTANTEGO KALINOWSKIEGO  
PROGRAM I

Podstawą utworzenia Programu jest List intencyjny podpisany w dniu 30 marca 
2006 r. na Uniwersytecie Warszawskim przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza  
oraz Aleksandra Milinkiewicza – kandydata na prezydenta Białorusi, a także  
przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)  
i Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), w obecności kilkuset  

studentów, pracowników naukowych i gości.
Program Stypendialny nosi imię Konstantego Kalinowskiego (ur. w 1838 r.), powstańca  
styczniowego, pełnomocnika rządu powstańczego na Wielkie Księstwo Litewskie, 
straconego w Wilnie (w 1864 r.), zasłużonego dla Polaków, Litwinów i Białorusinów, 

którego pamięć cieszy się szczególnym szacunkiem współczesnych Białorusinów.
W ciągu czternastu lat działalności Programu, w latach 2006-2020, przyjęto na studia 

1762 stypendystów, którzy podjęli naukę na 79 uczelniach w całym kraju. 
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I. CELE I ZASADY PROGRAMU
1.  Program ma na celu stworzenie szansy dla studentów z Białorusi, rele-

gowanych z rodzimych uczelni z powodów politycznych, na ukończenie 
studiów w Polsce lub studiowanie do czasu, kiedy będą mogli wrócić do 
swojego kraju.

2.  Rząd Polski zapewnia odpowiednie środki na stypendia dla studen-
tów z Białorusi, zaś polskie uczelnie wyższe, skupione w Konferencji 
Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), w Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz pozostałe uczelnie bio-
rące udział w Programie Stypendialnym Rządu RP im. Konstantego 
Kalinowskiego, zapewniają warunki naukowo-dydaktyczne dla odby-
cia studiów.

3.  Program stypendialny realizowany jest we współdziałaniu z Minister-
stwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego RP.

4.  W 2006 r. przy Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie War-
szawskim zostało utworzone Biuro Programu, którego zadaniem jest 
prowadzenie dokumentacji stypendystów, monitorowanie przebiegu 
ich edukacji, a także losów absolwentów. 

II. KANDYDACI
1. Stypendystami Programu mogą być obywatele Białorusi nieposiada-

jący obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku naboru 
lub roku poprzedzającym zostali relegowani z białoruskich uczelni 
wyższych z przyczyn politycznych, nie mogą z przyczyn politycznych 
podjąć studiów na Białorusi, a także absolwenci niezależnego Liceum 
Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku.

2.  Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypen-
dium. Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskie-
go przewiduje skierowanie, przed rozpoczęciem studiów, na Roczny 
Kurs Języka Polskiego wszystkich przyjętych osób (poza osobami, 
które biegłość językową mają potwierdzoną odpowiednim certyfika-
tem).

3.  Wstępną kwalifikację kandydatów przeprowadza Komisja Kwali-
fikacyjna, złożona z pracowników akademickich oraz ewentualnie 
pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa 
Edukacji i Nauki. Komisja sporządza listę rankingową kandydatów do 
Programu zatwierdzaną przez Dyrektora Programu.

4.  Ewentualne przyjęcie na uczelnie medyczne oraz artystyczne wyma-
ga dodatkowego, wcześniejszego 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 wpi-
sany na listę studentów danej uczelni medycznej lub artystycznej, po 
samodzielnym spełnieniu wszystkich stawianych tam wymogów.

5.  Komisje lub osoby wyznaczone przez rektorów (dziekanów) uczel-
ni, do których trafią studenci, dokonają już w ramach poszczególnych 
wydziałów (instytutów) oceny różnic programowych i ustalą zasady 
ich wyrównania.



III. WARUNKI STYPENDIUM
1. Długość studiów będzie zależała od tego, na który rok studiów w Pol-

sce student zostanie zapisany. Maksymalnie (przy zapisie na pierwszy 
rok) stypendium nie może objąć więcej niż 5 lat (studia I-go i II-go 
stopnia). Wyjątkiem mogą być jedynie studia medyczne lub architek-
toniczne (lub podobne, których program nauki zakłada studia dłuż-
sze, niż 5 lat do uzyskania magisterium). Studenci zwolnieni zostaną  
z opłat za naukę w polskich uczelniach wyższych. 

2.  Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1250,- zł miesięcznie 
w przypadku studiów I stopnia (I-III rok studiów jednolitych) oraz 
1500,- zł na studiach II stopnia (IV i V rok studiów jednolitych). 
Stypendium wypłacane jest wyłącznie podczas pobytu na studiach 
w Polsce.

3.  Na stypendyście spoczywa obowiązek opłacenia ubezpieczenia me-
dycznego oraz wystąpienia o zezwolenie na pobyt czasowy (zgodnie 
z przepisami Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz. U. 
1650 ze zm.).

4.  Uczelnie zaoferują studentom płatne miejsca w domach studenckich.
5.  Podczas pobytu w Polsce studenci będą brali udział w spotkaniach 

organizowanych przez Biuro Programu.
6.  Obowiązki stypendysty i Jednostki dookreślone będą w umowie za-

wartej pomiędzy stronami.
7.  Szczegółowe zasady studiowania w ramach Programu zawiera Regula-

min Programu.

IV. DOKUMENTY
1. Wypełniony kwestionariusz „Kandydata do Programu” (dostępny na 

stronie internetowej Studium Europy Wschodniej http://studium.
uw.edu.pl/).

2.  Podanie o przyjęcie do Programu.
3.  Dokumenty ukończenia szkoły średniej (matura).
4.  Apostille dokumentu ukończenia szkoły średniej (matury).
5.  Indeks z dotychczas odbywanych studiów na Białorusi*.
6.  Wpisy zaliczonych przedmiotów*.
7.  Program odbywanych na Białorusi studiów (dla ustalenia różnic pro-

gramowych)*.
8.  Dokument potwierdzający relegowanie ze studiów*.
9.  Dokument świadczący o zatrzymaniu/aresztowaniu lub skazaniu  

(jeżeli miały miejsce).
10.  Inne dokumenty, które zdaniem kandydata mogą być istotne dla  

decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

*Dotyczy osób relegowanych ze studiów.



V. APLIKACJE
1. Komplet dokumentów w formacie PDF należy przesłać na adres ma-

ilowy Biura Programu: bialorus.studium@uw.edu.pl do 15 maja 
2021 r.

2.  Rozpatrywane będą tylko kandydatury zawierające komplet doku-
mentów.

3.  Foldery i kwestionariusze będą dostępne od 1 kwietnia 2021 r. na 
stronie internetowej Studium Europy Wschodniej UW.

4.  Termin składania dokumentów upływa 15 maja 2021 r.
5.  Rozmowy kandydatów z komisją kwalifikacyjną odbędą się na przeło-

mie czerwca i lipca 2021 r. w formie zdalnej. Informacje o dokład-
nym terminie rozmowy będą przysyłane e-mailem, na adresy podane 
w ankietach dla kandydatów do Programu.

6.  Decyzja o ostatecznym przyjęciu do Programu i skierowaniu na 
uczelnie zostanie ogłoszona do 31 lipca 2021 r.

VI. BIURO PROGRAMU
1. Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego mie-

ści się na Uniwersytecie Warszawskim, przy Studium Europy Wschod-
niej, 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;
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