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APPLICATION FOR FELLOWSHIP 

UNDER THE POLISH NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO SCHEME 

 
Informacje i zobowiązania stypendysty wobec Polskiego Komitetu do spraw UNESCO  

w czasie odbywania stażu:  
1. Stypendysta zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres trwania stypendium, 

odpowiadającego wymaganiom polskich służb konsularnych i celowi pobytu w Polsce.  

2. Pełna stawka stypendium przysługuje Stypendyście w przypadku, gdy jego pobyt w na terenie Polski w czasie 

realizacji stażu wynosi 15 lub więcej dni kalendarzowych w danym miesiącu. W przypadku pobytów krótszych 

niż 15 dni stosuje się wypłatę połowy stawki miesięcznej. Stypendysta zobowiązuje się do poinformowania 

opiekuna stypendium na uczelni oraz kwestury w przypadku, jeśli z różnych przyczyn, będzie realizował 

stypendium w okresie krótszym niż 15 dni w danym miesiącu i przyjmuje do wiadomości, że otrzyma połowę 

stawki miesięcznej stypendium.  

3. Wypłaty środków finansowych mogą być dokonane wyłącznie osobom przebywającym na terenie RP, 

kształcącym się w polskich uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Środki 

finansowe nie mogą być wypłacane w przypadku pobierania przez Stypendystę innych środków pomocy 

stypendialnej z budżetu RP. 
4. Każdy Stypendysta jest zobowiązany do sporządzenia raportu z przebiegu stażu przed jego końcem (według 

obowiązującego wzoru) i przekazania go do zatwierdzenia opiekunowi na uczelni, który przekaże raport do 

Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.  

5. Na zakończenie udziału w programie stypendialnym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO Stypendysta jest 

zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej udostępnionej wcześniej przez Narodową Agencję Wymiany 

Akademickiej. 

6. Niezrealizowanie obowiązków, o których mowa w pkt. 1-5 powyżej skutkuje obowiązkiem zwrotu stypendium. 

 

 

Information and obligations of the fellow towards the Polish National Commission for UNESCO during the 

fellowship: 

1. The fellow is obliged to have health insurance for the entire duration of the fellowship, meeting the requirements 
of the Polish consular services and the purpose of the stay in Poland. 

2. The full rate of the fellowship is entitled to the fellowship recipient if his / her stay in Poland during the 

fellowship is 15 or more calendar days in a given month. For stays of less than 15 days, half the monthly rate is 

paid. The fellow undertakes to inform the university fellowship tutor and the university bursary in case he / she 

is going, for various reasons, to pursue the fellowship for a period shorter than 15 days in a given month, and 

acknowledges that he / she will receive half of the monthly fellowship rate. 

3. Payments of fellowship funds may be made only to persons residing/abiding on the territory of the Republic of 

Poland, studying at Polish public universities supervised by the Ministry of Education and Science. Funds cannot 

be disbursed if the fellow receives other scholarship aid funds from the budget of the Republic of Poland. 

4. Each fellow is obliged to prepare a report on the course of  his / her fellowship  before its end (according to the 

applicable template) and submit it for approval to the tutor at the university, who will  present the report to the 
Polish National Commission for UNESCO. 

5. At the end of participation in the fellowship programme of the Polish National Commission for UNESCO, each 

fellow  is required to complete an evaluation questionnaire previously made available to him / her by the 

National Agency for Academic Exchange. 

6. Failure to fulfil above obligations presented in points 1-5 shall result in an fellow’s obligation to return the full 

amount of scholarship. 

 

Data i Podpis kandydata/Date and Candidate’s signature   

…………………………………… 

 

 

 


