
Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

dla młodzieży pochodzenia romskiego uczących się w szkołach 
ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020. 

 
 

 I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych (zwany dalej Regulaminem) określa 
zasady przyznania stypendiów za wyniki w nauce (zwanych dalej stypendiami 
motywacyjnymi) uczniom pochodzenia romskiego uczącym się w szkołach 
ponadpodstawowych dziennych – liceach, technikach, szkołach zawodowych, szkołach 
publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w roku szkolnym 2019/2020. 
 

§ 2. 
 

Stypendia motywacyjne będą wypłacane ze środków przyznanych przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 

§ 3. 
 

Liczba przyznanych stypendiów motywacyjnych za naukę w roku szkolnym 2019/2020  
i ich wysokość będą uzależnione od liczby osób aplikujących.  
 

§ 4. 
 

Stypendium motywacyjne nie może przekraczać kwoty 2.500,00 zł. 
 

§ 5. 
 

Stypendium motywacyjne będzie przyznane jednorazowo. Wypłacone będzie do dnia  
31 grudnia 2020 roku. 
 

 
II. Komisja stypendialna 

 
§ 6. 

 
O przyznaniu stypendium decyduje Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Związku 
Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. 
 

§ 7. 
 

W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 
1)  Członek Zarządu Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, 

 2)  Koordynator projektu, 
3) Asystenci edukacji romskiej (2 osoby), 
4) Jeden nauczyciel wspomagający, pracujący z dziećmi romskimi, 
5) Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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III. Zasady przyznawania stypendium motywacyjnego 
 

§ 8. 
 

1. Do ubiegania się o stypendium motywacyjne uprawnione są osoby pochodzenia 
romskiego – uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
 

2. Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po 
ukończeniu pierwszej klasy w szkole ponadpodstawowej/  

 
3. Stypendium motywacyjne może być przyznane osobie, która w roku szkolnym 

2019/2020 ukończyła naukę w szkole ponadpodstawowej. 
 

4. Stypendia motywacyjne będą przyznane uczniom na podstawie uzyskanej liczby 
punktów wyliczanej na podstawie załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu. 
Liczba uzyskanych punktów wpływać będzie na wysokość przydzielonego 
stypendium. Punkty uzyskać można za niżej wymienione kategorie obejmujące 
osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020: 

 
- średnią ocen wyliczoną przez szkołę, 
- frekwencję w % wyliczoną przez szkołę, 
- ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia roku szkolnego, 
- reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach, zawodach sportowych, 
- pracę na rzecz szkoły lub klasy,  
- działania na rzecz społeczności romskiej, 
- znajomość języka romskiego, która weryfikowana będzie przez pracownika 

Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, posługującego się biegle 
językiem romskim, podczas rozmowy telefonicznej bądź bezpośredniej  
z aplikantem. 

 
5. O stypendium motywacyjne nie może ubiegać się uczeń, który nie otrzymał 

promocji do klasy wyższej. 
 
6. Komisja Stypendialna może przyznać stypendium specjalne w kwocie 

przekraczającej limit określony w § 4 Regulaminu za szczególne osiągnięcia ucznia.  
 

§ 9. 
 

Uczeń ubiega się o stypendium motywacyjne poprzez złożenie/przesłanie do siedziby 
Związku Romów Polskich w Szczecinku w terminie wskazanym w § 14 Regulaminu 
następujących dokumentów:  
 

- wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu –
obowiązkowe, 

- oświadczenia o pochodzeniu romskim, którego wzór stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego Regulaminu – obowiązkowe, 

- zgody na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 
niniejszego Regulaminu – obowiązkowe, 

- zaświadczenie ze szkoły z wyliczoną średnią ocen i frekwencją w % za rok 
szkolny 2019/2020 – obowiązkowe, 

- zaświadczenie ze szkoły, że aplikujący kontynuuje naukę i jest uczniem w roku 
szkolnym 2020/2021 – obowiązkowe, jeżeli dotyczy, 

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego z roku 
szkolnego za rok poprzedzający okres, za który przyznaje się stypendium –
obowiązkowe, 
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- w przypadku ukończenia szkoły ponadpodstawowej potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem kopię świadectwa maturalnego lub świadectwa potwierdzającego 
zdanie egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – 
obowiązkowe, jeżeli dotyczy, 

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów – dyplomów 
poświadczających udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych  
w roku szkolnym 2019/2020 – jeżeli posiada, 

- referencje dyrektora szkoły bądź wychowawcy klasy poświadczające pracę na 
rzecz szkoły w roku szkolnym 2019/2020 – jeżeli posiada, 

- dokumenty potwierdzające pracę na rzecz społeczności romskiej  
(np. wolontariat) w roku szkolnym 2019/2020 – jeżeli posiada. 

 
 

§ 10. 
 

Wszystkie osoby ubiegające się o stypendium motywacyjne otrzymają na piśmie informację 
o jego przyznaniu bądź odmowie przyznania. 
 
 

§ 11. 
 

Wypłata stypendium motywacyjnego nastąpi na wskazany przez aplikującego indywidualny 
rachunek bankowy stypendysty, bądź konto rodziców lub opiekunów prawnych. 
 
 

§ 12. 
 

Korzystanie ze stypendium socjalnego nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o przyznanie 
stypendium motywacyjnego. 
 
 

§ 13. 
 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium motywacyjnego może wystąpić uczeń bądź szkoła, do 
której uczęszcza. 
 
 

§ 14. 
 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do siedziby Związku Romów 
Polskich z siedzibą w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 
2020 r. 

 
UWAGA! W przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data dostarczenia 
dokumentów do siedziby Związku Romów Polskich. Wniosek musi być wysłany listem 
poleconym lub przesyłką kurierską.  

 
§ 15. 

 
Ostatecznego wyboru osób, którym będą przyznane stypendia, dokona Komisja 
Stypendialna. 
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§ 16. 
 
Za wypłatę stypendiów odpowiedzialny jest Związek Romów Polskich z siedzibą  
w Szczecinku. 
 
 

 
IV. Postanowienia końcowe 

 
 

§ 17. 
 

Dopuszcza się możliwość przyznania stypendium motywacyjnego dla osób uczących się  
w szkołach ponadpodstawowych w trybie zaocznym bądź wieczorowym. Wnioski osób 
uczących się w systemie zaocznym bądź wieczorowym będą rozpatrywane w drugiej 
kolejności, w przypadku wolnych środków.  
 
 

§ 18. 
 

Komisja Stypendialna ustali listę stypendystów i zdecyduje, który stypendysta otrzyma 
Dyplom Stypendysty Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast pozostali 
stypendyści otrzymają zaświadczenie o przyznaniu stypendium. 
 
 
 
UWAGA: 
Wnioski należy przesyłać listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć 
osobiście na adres: 
 
Związek Romów Polskich  
ul. K. S Wyszyńskiego 32 
78-400 Szczecinek 
 
tel:  94 37 250 98 
faks: 94 37 250 96 
e-mail: zrp.sekretarz@onet.pl 

 
 
 
 
 
 
 


