Regulamin konkursu stypendialnego dla osób pochodzenia romskiego
studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników
służb społecznych w roku akademickim 2019/2020.
§ 1.
Regulamin przyznawania stypendiów (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przyznawania
stypendiów dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb
społecznych, zwanych dalej „kolegiami”.
§ 2.

Stypendia będą wypłacane ze
Wewnętrznych i Administracji.

środków

przyznanych

przez

Ministra

Spraw

§ 3.
Za obsługę programu stypendialnego odpowiada Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek.
§ 4.
O stypendia mogą ubiegać się obywatele polscy pochodzenia romskiego spełniający następujące
warunki:
- są studentami uczelni lub słuchaczami kolegiów w Polsce, bądź są doktorantami lub
uczestnikami studiów podyplomowych w Polsce, którzy zaliczyli cały rok akademicki
2019/2020 uzyskując promocję na kolejny rok studiów,
- są absolwentami uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia I, II, III stopnia lub
podyplomowych w roku akademickim 2019/2020.
§ 5.
Korzystanie ze stypendium socjalnego bądź naukowego nie stanowi przeszkody w ubieganiu się
o przyznanie stypendium na podstawie niniejszego Regulaminu.
§ 6.
1. Kandydat ubiega się o stypendium poprzez osobiste złożenie lub przesłanie listem poleconym
bądź kurierem do siedziby Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2020 r., (liczy się data wpływu
dokumentów aplikacyjnych do siedziby Związku Romów Polskich) następujących
dokumentów:
a) wypełnionej karty zgłoszeniowej do programu stypendialnego studenta, słuchacza kolegium
lub absolwenta, stanowiącej załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu,
b) zaświadczenia z uczelni lub kolegium o zaliczeniu całego roku akademickiego 2019/2020,
z wyliczoną średnią ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2019/2020,
c) od absolwentów uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia I, II, III stopnia lub
podyplomowe w roku akademickiego 2019/2020 zaświadczenia o ukończeniu studiów w roku
akademickim 2019/2020,
d) oświadczenia o pochodzeniu romskim, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu,
e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu,
f) dokumentów potwierdzających zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności romskiej
w Polsce (artykuły prasowe, zdjęcia, publikacje, rekomendacje etc.).
g) absolwenci, którzy ukończyli w roku akademickim 2019/2020 studia I, II, III stopnia lub
podyplomowe są zobowiązani do wypełnienia ankiety dotyczącej dalszych planów
naukowych/zawodowych, wzór ankiety stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
2. O stypendium nie może się ubiegać osoba, która powtarza rok studiów.
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3. W przypadku wniosku przesłanego pocztą, o terminowym dostarczeniu dokumentów decyduje
data wpływu wniosku do siedziby Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Wniosek
musi być wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.
§ 7.

1. Znajomość i posługiwanie się językiem romskim będzie weryfikowana przez pracownika
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, posługującego się biegle językiem
romskim, podczas rozmowy telefonicznej bądź bezpośredniej z aplikantem.
O przyznaniu i wysokości stypendium decyduje Komisja Stypendialna, powołana przez
Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w skład, której wchodzą przedstawiciele
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związku Romów Polskich z siedzibą
w Szczecinku. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Posiedzenia Komisji mogą być prowadzone z wykorzystaniem stosowanych w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji środków komunikacji elektronicznej umożliwiających
porozumiewanie się na odległość.
Przewodniczący Komisji informuje, przy wykorzystaniu środków, o których mowa w ust. 3,
pozostałych członków Komisji, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o miejscu, terminie
oraz sposobie, w jaki odbywać się będzie posiedzenie Komisji.
Członkowie Komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, rzetelny
i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą i doświadczeniem.
Członkowie Komisji zobowiązani są do ochrony tajemnicy chronionej na podstawie odrębnych
przepisów.
Członkowie Komisji Stypendialnej reprezentujący Związek Romów Polskich z siedzibą
w Szczecinku przedkładają pod obrady Komisji Stypendialnej zweryfikowane dokumenty
przesłane do Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku przez stypendystę.
Wysokość przyznanego stypendium uzależniona będzie od liczby uzyskanych przez
kandydata punktów Załącznik nr 5 do Regulaminu.
Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zwykłą większością
głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji
Stypendialnej.
Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządzany jest protokół. Kandydaci zostaną
poinformowani o decyzji Komisji Stypendialnej w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.
§ 8.

1. Za wypłatę stypendiów odpowiedzialny jest Związek Romów Polskich z siedzibą
w Szczecinku.
2. Stypendia będą przekazywane na rachunki bankowe wskazane przez stypendystów w karcie
zgłoszeniowej do programu stypendialnego dla osób pochodzenia romskiego stanowiącej
załącznik nr 1do Regulaminu do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 9.
W przypadku niewyczerpania limitu stypendiów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może
ufundować stypendia dodatkowe.
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
fax: 94 37 250 96
e-mail: zrp.sekretarz@onet.pl
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