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FAQ - Program stypendialny Bona Fide 

Rekrutacja 
 

1. Dostałem się na uczelnię zagraniczną, ale spoza listy podanej w Regulaminie Programu 

Stypendialnego Bona Fide. Czy mogę ubiegać się o stypendium?  

 

Niestety, nie. Wnioski o stypendium mogą składać wyłącznie kandydaci, którzy zakwalifikowali się 

na studia prowadzone na jednej z Uczelni, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Programu Stypendialnego Bona Fide.  

 

2. W roku akademickim 2018/2019 rozpoczynam II rok studiów magisterskich, na jednej z uczelni 

wskazanej w regulaminie. Czy również mogę składać wniosek o stypendium? 

 

Tak, o ile studia kontynuowane są na kierunkach: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze 

publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo 

wewnętrzne lub pokrewnym.  

 

3. Co to jest rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego? Kto powinien ją napisać? 

 

List rekomendacyjny jest rodzajem pisma, w którym pracownik uczelni rekomenduje osobę 

ubiegającą się o stypendium podkreślając wykształcenie oraz motywacje sprawiające, iż osoba 

aplikująca o stypendium zasługuje na otrzymanie pomocy finansowej. 

List rekomendacyjny powinien zawierać: datę, imię i nazwisko pracownika naukowego, pełnioną 

funkcję, zależność od osoby rekomendowanej, powody rekomendacji, podpis rekomendującego i 

pieczęć uczelni. List rekomendacyjny nie jest obowiązkowy.  

 

4. Czym jest list motywacyjny? Co powinien zawierać? 

W liście motywacyjnym kandydat aplikujący o stypendium powinien podać powody, dla których 

stypendium powinno być przyznane właśnie jemu. W liście powinny zostać opisane 

dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata i plany zawodowe po ukończeniu studiów.  

 

5.  Czy kopie dokumentów/dyplomów muszą być poświadczone przez wystawcę dokumentu czy 

mogą być potwierdzone przez Kandydata? 

 

Fundacja honoruje dokumenty poświadczone przez Kandydata na Stypendystę.  

 

6.  Gdzie będą odbywały się rozmowy kwalifikacyjne? 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Warszawie.  
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7.  Co jeżeli nie będę mógł być w Warszawie w wyznaczonym terminie rozmowy kwalifikacyjnej? 

Obecność na rozmowie kwalifikacyjnej jest obowiązkowa. Niestawienie się na rozmowę 

dyskwalifikuje Kandydata z udziału w rekrutacji do Programu stypendialnego. W szczególnych, 

uzasadnionych sytuacjach Organizator może zgodzić się na udział w rozmowie kwalifikacyjnej 

poprzez elektroniczne środki komunikacji (np. Skype).  

 

8.  Nie zostałem zakwalifikowany do programu? Czy mogę zapoznać się z uzasadnieniem Komisji 

Stypendialnej?  

Niestety, nie. Decyzje Komisji są ostateczne i nie będą pisemnie uzasadniane. Od decyzji Komisji 

nie przysługuje procedura odwoławcza.  

 

9.  Czy Program stypendialny BONA FIDE będzie kontynuowany w kolejnych latach?  

Organizator planuje kontynuację programu w kolejnych latach.  

 

10. Dlaczego okres składania wniosków wynosi dwa tygodnie? 

 

Krótki termin składania wniosków uwarunkowany jest chęcią objęcia programem studentów, 

którzy rozpoczynają studia już w roku akademickim 2018/2019.  

 

Prawa i obowiązki stypendysty  

 

11. Czy podpisanie umowy stypendialnej, oznacza, że stypendysta zobowiązuję się do podjęcia w 

przyszłości pracy w spółce z udziałem Skarbu Państwa lub administracji publicznej?  

 

Tak. Wraz z podpisaniem umowy stypendialnej stypendysta zobowiązuje do pracy w spółce z 

udziałem Skarbu Państwa lub administracji publicznej, na stanowisku co najmniej specjalisty lub 

eksperta, przez ustalony indywidualnie okres czasu, lecz nie krótszy niż 3 miesiące. Stosunek pracy 

musi zostać zawarty nie później niż dwa lata po ukończeniu studiów.  

 

12. W jaki sposób stypendysta otrzyma informację o dostępnych stanowiskach pracy w spółce z 

udziałem Skarbu Państwa lub administracji publicznej, na które może aplikować po ukończeniu 

studiów?  

 

Ofertę pracy zobowiązuje się złożyć stypendyście Organizator – Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” 

niezwłocznie po jego powrocie, chyba, ze obie Strony zgodnie ustalą inny termin.  

 

13. Co oznacza sformułowanie „spółki Skarbu Państwa”? 

 

Wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa, nie tylko te, w których Skarb Państwa ma pozycję 

dominującą.  

 

14. Co jeżeli stypendysta nie otrzyma propozycji pracy adekwatnej do swoich aspiracji 

zawodowych? 
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Organizator – Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” oraz Partnerzy programu dołożą wszelkich starań 

by propozycja pracy złożona stypendyście była zgodna z wykształceniem i odpowiadała 

kompetencjom Stypendysty. 

 

15. Czy za czas przepracowany w spółce z udziałem Skarbu Państwa lub administracji publicznej 

stypendysta otrzyma wynagrodzenie? 

 

Tak. Wysokość wynagrodzenia będzie ustalana indywidualnie z każdym stypendystą.  

 

16. Co jeżeli 2 lata po ukończeniu studiów Stypendysta nie podejmie pracy? 

 

W sytuacji gdy stypendysta nie zastosuje się do postanowień Regulaminu Programu 

Stypendialnego Bona Fide, Organizator – Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” będzie żądał zwrotu 

wypłaconego stypendium. Stypendysta będzie musiał zwrócić stypendium na indywidualnie 

określonych zasadach, lecz maksymalnie w 4 ratach, w maksymalnie 2 lata. 

Umowa stypendialna  

 

17.  Kto odpowiada za wypłatę stypendiów? 

Wypłaty stypendiów realizuje Organizator - Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”.  

 

18.  Z kim zawierana jest umowa stypendialna?  

Umowa zawierana jest pomiędzy stypendystą programu Bona Fide a Organizatorem - Fundacją 

„ORLEN – DAR SERCA”.  

 

19.  Na co wydatkowane mogą być środki ze stypendium? 

Stypendium może być wydatkowane wyłącznie na pokrycie czesnego na zagranicznej uczelni. 

  

20.  Czy muszę rozliczyć się ze stypendium z urzędem skarbowym? 

Tak. Na początku roku Organizator wysyła stypendystom druk PIT 8C, na podstawie których należy 

rozliczyć się z urzędem skarbowym. 

 

 

 


