
Autor i partner:

Partnerzy:

Koalicja  lokalnych
organizacji pozarządowych

FUNDACJA
NARODOWEGO B ANKU POLS KIEG O

Organizacje wspierające:

Współpraca:

Patroni medialni:

Administrator programu:



Program 
StyPendiów 
PomoStowych 
ułatwia młodym ludziom 
ze wsi i małych miast dostęp 
do wyższych studiów



Program Stypendiów Pomostowych (PSP) został zainicjowany w 2002 roku przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, 
jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą 
na wsi i w miastach. Celem Programu jest ułatwienie uzdolnionym uczniom z małych 
miast i wsi, szczególnie z terenów popegeerowskich, podjęcia decyzji o kontynuacji na-
uki na wyższych uczelniach poprzez umożliwienie uzyskania stypendium na pierwszy 
rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. 

Stypendia Pomostowe na i rok studiów

oferta stypendialna dla uczestników Programu Stypendiów 
Pomostowych

Program ogłaszany jest na wiosnę każde-
go roku. Kandydaci otrzymują informa-
cję o możliwości uzyskania stypendium 
przed maturą, a  perspektywa otrzyma-
nia stypendium pełni funkcję motywują-
cą do nauki i osiągnięcia jak najlepszych 
wyników z egzaminu maturalnego. 

O stypendia na I rok studiów mogą ubie-
gać się maturzyści, którzy:
-  zostali przyjęci na I rok dziennych stu-
diów magisterskich;
- uzyskali wysokie wyniki z egzaminu ma-
turalnego;
- pochodzą z rodzin o niskich dochodach; 
- mieszkają na wsi lub w miastach do 20 
tysięcy mieszkańców; 

Program Stypendiów Pomostowych 
jest wspólnym przedsięwzięciem wie- 
lu Partnerów: Narodowego Banku  
Polskiego, Fundacji NBP, Fundacji PZU, 
Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK 
im. Jana Kantego Steczkowskiego,  
Fundacji Orange, Fundacji BGŻ, Fundacji  
Wspomagania Wsi, a także koalicji ok.  
100 lokalnych organizacji pozarządo- 
wych.  Program jest realizowany przy  
współpracy Agencji Nieruchomości  
Rolnych, Centrum im. Profesora   
Bronisława Geremka oraz Pracowni  
Badań i Innowacji Społecznych „Stocz-
nia”. 

Od początku Programu przyznano łącz-
nie ponad 17 tysięcy stypendiów na I rok 
i na dalsze lata studiów. Stypendium na 

Obecnie Program  jest systemem sty-
pendialnym, którego oferta wykracza 
poza pomoc na pierwszym roku studiów. 
Stypendyści, którzy osiągają wysokie wy-
niki w nauce mają szansę uzyskać wspar-
cie na kolejnych latach nauki w postaci:

- Stypendium na ii rok studiów przy-
znawane w ramach konkursu PRYMUS 
studentom, którzy w trakcie I roku stu-
diów osiągnęli dobre wyniki w nauce. 
Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypła-
cane w 10 miesięcznych ratach.

oraz:
- pochodzą z rodzin byłych pracowników 
PPGR lub; 
- są uczestnikami finałów olimpiad 
przedmiotowych w szkołach ponadgim-
nazjalnych lub;
- są wychowankami rodzin zastępczych, 
państwowych domów dziecka lub;
- zostali rekomendowani  do udziału  
w Programie przez pozarządowe organi-
zacje lokalne współpracujące z Akademią 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacją 
im. Stefana  Batorego lub organiza-
cje wyłonione do udziału w Programie  
w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wy-
płacane w 10 miesięcznych ratach.

- Stypendium dla studentów iii i iV 
roku  studiów, kształcących się na wy-
branych kierunkach, którzy uzyskali  
w toku studiów średnią nie niższą niż 4,0. 
Obok konkursów dla studentów kierun-
ków ekonomicznych i technicznych oraz 
studentów uczelni rolniczych, organizo-
wany jest konkurs dla kierunków huma-
nistycznych o stypendium im. Prof. Bro-
nisława Geremka, które wynosi 10.000 zł 
(wypłacane w 10 miesięcznych ratach). 
Pozostałe stypendia wynoszą 5.000 zł.

I rok dziennych studiów magisterskich 
otrzymało 12,5 tysiąca absolwentów 
szkół  ponadgimnazjalnych. 

Honorowy Patronat nad XII edycją 
Programu Stypendiów Pomostowych 
sprawuje Pani Anna Komorowska, 
Małżonka Prezydenta RP.



Staże, praktyki i warsztaty

Dowiedz się więcej!

www.stypendia-pomostowe.pl

Administratorem Programu jest 
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 
90 - 212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29

Tel: 42 632 59 91
Fax: 42 630 27 81
e-mail: biuro@stypendia-pomostowe.pl

Polish – american internship initiative  
(Paii). Przedsięwzięcie umożliwia utalen-
towanym polskim studentom odbycie 
wakacyjnych staży w renomowanych, 
amerykańskich przedsiębiorstwach. Sta- 
że trwają od 2 do 3 miesięcy i są płat-
ne. Organizatorzy pokrywają koszty po- 
dróży oraz uzyskania wizy. Program 
skierowany jest przede wszytskim do 
stypendystów Programu Stypendiów 
Pomostowych i studentów – wolontariu-
szy – uczestników Programu PROJEKTOR  
Wolontariat Studencki. Pełna informacja 
o PAII dostępna jest pod adresem: 
www.paii.pl

Staże we Francji skierowane są do 
stypendystów Programu Stypendiów 
Pomostowych, zainteresowanych od-
byciem 1-3 miesięcznych praktyk we 

francuskim przedsiębiorstwie oraz po-
prawieniem kompetencji językowych. 
Staże realizowane są przy współpracy  
z Fundacją Orange.

Praktyki w PZU, dla stypendystów po-
mostowych, absolwentów i studentów 
co najmniej trzeciego roku studiów na 
kierunkach: zarządzanie, marketing, psy-
chologia i pokrewne. Praktyki trwają 1,5 
miesiąca i są realizowane dzięki Fundacji 
PZU. 

Dodatkowym wsparciem dla stypendy-
stów są warsztaty psychologiczne – Po-
mostowi Liderzy. Warsztaty adresowane 
są do laureatów konkursu PRYMUS i 
obejmują szkolenia z zakresu autopre-
zentacji, rozwiązywania konfliktów, efek-
tywnej pracy w zespole.

Znajdź nas na Facebooku: 
www.facebook.com/programstypendiowpomostowych

- Stypendium w ramach Programu 
Studiuj za Granicą, o które mogą się 
ubiegać studenci, którzy zakwalifikowali 
się do udziału w wymianie zagranicznej 
Erasmus na swoich uczelniach.

- Stypendium językowe, przeznaczone 
dla studentów chcących poprawić swo-
je kompetencje w zakresie znajomości 
języka angielskiego. Stypendium prze-
znaczone jest na pokrycie rocznego kur-
su języka angielskiego kończącego się 
egzaminem na poziomie First Certificate 
in English lub Certificate in Advanced  
English.

- Stypendium doktoranckie, dla stu-
dentów, którzy dostali się lub kontynuują 
studia III stopnia. W ramach Programu 

dostępne są trzy stypendia doktoranckie:

• Stypendium Fundacji NBP w wyso- 
kości 25.000 zł, skierowane do stu-
dentów specjalizujących się w eko-
nomii i/lub finansach;

• Stypendium Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności (PAFW)  dla stu-
dentów pozostałych dziedzin, które-
go wysokość wynosi 18.000 zł;

• Stypendium Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”, 
którego beneficjenci będą uczestni-
czyć w jednym z projektów badaw-
czych realizowanych przez Pracow-
nię Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia”, w wysokości 18.000 zł.


