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Regulamin konkursu 
„Stypendium Santander dla Erasmusa 2023” (“Regulamin”) 

1. Organizatorem konkursu „Stypendium Santander dla Erasmusa 2023” jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana 
Paderewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000120807, NIP 8971635900, REGON 
932198147, zwana dalej Organizatorem lub Fundacją. 

2. Partnerami konkursu są: 
a. Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,  

NIP 525-001-12-66, REGON 000001258; 
b. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,  

NIP: 777-000-63-50 , REGON: 000001293; 
c. Uniwersytet Łódzki  - z siedzibą w Łodzi, adres ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź NIP: 7240003243, REGON: 000001287, 

zwani dalej łącznie Partnerami lub Uczelniami. 

§ 1. Definicje 

1. Organizator, Fundacja – Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 
17, 00-854 Warszawa. 

2. Partnerzy, Uczelnie – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki. 
3. Program – konkurs „Stypendium Santander dla Erasmusa 2023” organizowany przez Fundację przy wsparciu Partnerów mający na 

celu pomoc studentom, którzy w roku akademickim 2023/2024 wezmą udział w programie „Erasmus +”, który promuje mobilność i 
edukację na terenie Unii Europejskiej, oraz zwiększa szanse na ich zatrudnienie. 

4. Santander Universidades – globalna inicjatywa wsparcia szkolnictwa wyższego Grupy Santander realizowana w Polsce przez 
Santander Bank Polska S.A. oraz Fundację. 

5. Santander Scholarships – globalna platforma dostępna pod adresem www.becas-santander.com/pl, na której znajdują się informacje 
dotyczące Programu i wyłącznie za pomocą niej można wysłać skuteczną aplikację na Program. 

6. Aplikacja do Programu – wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie aplikacji za pośrednictwem platformy Santander 
Scholarships, której skuteczne złożenie jest potwierdzone przez Santander Scholarships mailowo na adres Kandydata. 

7. Kandydaci – studenci Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub Uniwersytetu Łódzkiego 
ubiegający się o udział w Programie, 

8. Stypendyści – uczestnicy Programu nagrodzeni zgodnie z zasadami wskazanymi w §4. 

§ 2. Postanowienia ogólne 
1. W Programie będzie uczestniczyć maksymalnie 75 studentów z poniższych uczelni: 

a) 30 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego,  
b) 25 studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
c) 20 studentów z Uniwersytetu Łódzkiego.  

2. W ramach Programu Stypendyści otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 0/100 
złotych) brutto, które zostanie wypłacone w roku akademickim 2023/2024 przez Uczelnie uczestniczące w programie. 

3. Program ma na celu pomoc studentom, którzy w roku akademickim 2023/2024 wezmą udział programie  
„Erasmus +”. 

§ 3. Uczelnie uczestniczące 

1. Uczelnie uczestniczące w Programie zarejestrowane są na platformie Santander Scholarships (www.becas-santander.com/pl) oraz 
zaakceptowały Ogólne warunki użytkowania portalu (https://www.becas-santander.com/pl/legal/terms.html). 

2. Uczelnie biorące udział w Programie są odpowiedzialne za przyznawanie i zarządzanie liczbą przyznanych im stypendiów, z 
poszanowaniem warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, oraz za koordynację i zarządzanie procedurami wewnętrznymi 
niezbędnymi do przyznawania i monitorowania stypendiów. 

3. Proces Aplikacji do Programu, zarządzanie aplikacjami oraz wybór uczestników odbywać się będzie wyłącznie poprzez platformę 
Santander Scholarships dostępną pod adresem: www.becas-santander.com/pl  
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§ 4. Stypendium 

1. W roku akademickim 2023/2024 Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Programu 
Santander Universidades przekaże kwotę 187.500 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem pięćset 0/100 złotych), która zostanie 
podzielona na 75 stypendiów po 2 500 złotych i przekazana Uczelniom zgodnie z podziałem wskazanym w par. 2 ust. 1. 

2. Kwota stypendium zostanie wypłacona przez Uczelnię na rzecz Stypendysty na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 
przed wyjazdem za granicę w ramach Programu Erasmus+ wskazanym szczegółowo przez daną Uczelnię.  

3. Kwota stypendium, którą otrzymają Stypendyści będzie taka sama na wszystkich Uczelniach (z uwzględnieniem potrącenia podatku 
dochodowego, jeżeli będzie miało to zastosowanie). 

4. Stypendia  zostaną przyznane 75 Stypendystom, którzy są beneficjentami programu „Erasmus +” w ramach studiów lub stażów w 
roku akademickim 2023/2024, oraz którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

5. Uczelnie kierują się wynikami akademickimi  osiągniętymi przez studenta w roku poprzednim, które Uczelnia oceni kierując się 
wewnętrznie ustalonymi kryteriami. 

6. Uczelnia jest odpowiedzialna za weryfikację zgodności z ww. wymaganiami na podstawie danych osobowych stypendysty 
dostępnych we własnych bazach Uczelni. 

7. Stypendystami Programu zostaną studenci Uczelni otrzymujący stypendium „Erasmus+”, którzy w roku akademickim 2023/2024 
odbędą pobyt za granicą w ramach programu Erasmus + i spełniają określone powyżej kryteria. 

8. Jeśli Stypendysta ostatecznie nie zrealizuje fizycznie swojego pobytu w ramach programu Erasmus +, będzie on zobowiązany 
zwrócić środki otrzymane w ramach Programu do Uczelni. Uczelnia będzie zobowiązana przyznać to stypendium kolejnej osobie, 
jeśli to jest możliwe, lub postąpi zgodnie z poniżej opisanymi wytycznymi w par. 6. 

§ 5. Zarządzanie programem 

1. Wszyscy Kandydaci są zobowiązani dokonać rejestracji za pośrednictwem strony www.becas-santander.com/pl, a powiadomienie o 
przyznaniu stypendium będzie przesłane przez Uczelnię za pomocą aplikacji do zarządzania procesem udostępnionej Uczelniom na 
ww. stronie. 

2. Kandydaci wysyłają Aplikację do Programu od 2 listopada 2022 do 16 kwietnia 2023. 
3. Uczelnia może ustanowić dodatkowe wymagania i postępować zgodnie z wewnętrznymi kryteriami obowiązującymi w procesie 

rekrutacji do Programu, zgodnie z własnymi zasadami przyznawania stypendiów, pod warunkiem, że są one zgodne z niniejszym 
Regulaminem. 

4. Uczelnia odpowiada za ustalanie wagi przypisanej do danego przedmiotu, która wpływa na ustalenie średniej ważonej branej pod 
uwagę przy ocenie aplikacji, lub za ustalenie innego sposobu wyznaczania średniej ocen, zgodnie ze swoimi wewnętrznymi 
przepisami. 

§ 6. Przyznanie stypendium Kandydatom 

1. Uczelnie wyłonią Stypendystów do 14 czerwca 2023 r. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana Stypendyście za 
pośrednictwem platformy Santander Scholarships (www.becas-santander.com/pl), który będzie mieć 7 dni kalendarzowych na 
zaakceptowanie stypendium na tejże platformie. 

2. W przypadku rezygnacji Stypendysty, Uczelnie mogą przyznać stypendium innej osobie kierując się kryteriami opisanymi w 
par. 6 ust. 6 do 5 lipca 2023. 

3. W dniu 13 lipca 2023 r. (dalej „Termin”) proces przydzielania Stypendium Santander dla Erasmusa 2023 zostanie zakończony. 
4. Jeśli przed 13 lipca 2022 r. Uczelnia będzie posiadać wiedzę o tym, że nie wszystkie dostępne dla jej studentów stypendia zostaną 

przyznane, poinformuje o tym niezwłocznie  Fundację Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego tak, żeby 
inne Uczelnie uczestniczące w Programie mogły przyznać te stypendia swoim studentom na obowiązujących zasadach.  

5. Po upłynięciu Terminu, jeśli nie wszystkie stypendia zostały przyznane przez Uczelnię, Uczelnia niezwłocznie poinformuje o tym  
Fundację Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego tak, żeby Fundacja mogła przyznać stypendium na 
takich samych warunkach innej uczelni. Wspomniany proces będzie realizowany od 13 lipca 2023 do 20 lipca 2023 r. 
Niewykorzystane stypendia zostaną przyznane uczelniom, a te mają czas do 30 lipca 2023 r., żeby przyznać je swoim studentom. 

6. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Uczelnia przyzna wszystkie dostępne stypendia, ale student nie zaakceptuje przyznanego mu 
stypendium na stronie internetowej, Uczelnia będzie mieć 7 dni roboczych na przyznanie stypendiów innemu studentowi, który 
spełnia warunki Programu. Nowy student, któremu przyznano stypendium w taki sposób będzie mieć 7 dni na zaakceptowanie 
stypendium na stronie www.becas-santander.com/pl. 

7. Jeżeli na dzień 30.09.2023 istnieją jeszcze nieprzyznane stypendia, Uczelnia będzie zobowiązana zwrócić ich równowartość do  
Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego. 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

Zasady w zakresie ochrony danych osobowych dotyczących Programu określa Polityka Prywatności Platformy Santander Scholarships, 

dostępnej pod adresem www.becas-santander.com/pl/legal/privacy  

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację przez kandydatów jego regulaminu. 
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