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REGULAMIN PRZYZNAWANIA 
STYPENDIÓW STUDIUM OBYWATELSKIEGO IM. PAWŁA ADAMOWICZA 

 
§ 1. 

Cel stypendiów SOPA 
Stypendia SOPA są realizowane w celu wzmacniania lokalnych liderów samorządowych, 
pozarządowych których praca i dotychczasowy dorobek koncentrują się na ideach: 

a) miasta/wsi innowacyjnej i ekologicznej, 
b) miasta/wsi otwartej i solidaryzującej się z osobami wykluczanymi społecznie,  
c) miasta/wsi rozumianej jako wspólnota.  

Stypendia są przyznawane przez Fundację Gdańską w ramach SOPA. Stypendia mają na 
celu umożliwić obniżenie kryterium dostępu do wysokiej klasy studiów podyplomowych 
MBA – Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną, realizowanych wspólnie z 
Collegium Civitas. 
 

§ 2. 
Zasady przyznawania stypendiów naukowych SOPA 

 
1) Stypendia są skierowane do osób, które mają ukończone studia wyższe 

zakończone dyplomem i tytułem naukowym. 
2) Stypendia są skierowane do osób, które:  

a) są pracownikami instytucji publicznych, pracownikami lub działaczami 
samorządowymi i pozarządowymi, a swoją aktywność prowadzą w gminach 
do 100 tys. Mieszkańców, 

b) wypełniły poprawnie formularz znajdujący się pod linkiem: 
https://forms.gle/uWz4cWNFSHASdPVo6 i opisały swoją motywację do 
uczestnictwa w studiach MBA – Zarządzanie Polityką Energetyczną i 
Klimatyczną, 

c) oświadczają, że uiszczą płatność za cały okres studiów jednorazowo, opłata 
będzie pomniejszona o wysokość przyznanego stypendium, 

d) oświadczają, że będą uczestniczyły we wszystkich zajęciach oraz ukończą 
studia, 

e) podpiszą z Fundacją Gdańską umowę na dopłatę do studiów w tym 
zadeklarują w czasie trwania całych studiów wsparcie wolontariackie na 
poziomie min. 50 h wolontariatu w obszarze promowania i upowszechniania 
idei SOPA oraz samego studium. Pomysł na zaangażowanie wolontariackie i 
promocje SOPA w lokalnym środowisku kandydat opisuje we wniosku o 
stypendium, 

f) dołączyły do wniosku 3 rekomendację osób publicznych, gwarantujące 
zasadność przyznania stypendium.  

3) Stypendium SOPA wynosi 4 000 zł brutto i jest dopłatą przez Fundację Gdańską 
środków do regularnego czesnego na studia MBA – Zarządzanie Polityką 
Energetyczną i Klimatyczną, którego łączny koszt to 12 600 zł brutto.  

4) Osoba, która otrzyma stypendium musi wpłacić jednorazowo z góry 8 600 zł za 
cały okres studiów.  
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5) Liczba przyznanych stypendiów na studia MBA – Zarządzanie Polityką 
Energetyczną i Klimatyczną w tej edycji programu stypendialnego to 
maksymalnie 20 stypendiów.  

6) Stypendium przyznawane jest w drodze otwartego naboru, a decyzję o 
przyznaniu stypendiów decyduję 3-osobowa komisja stypendialna wskazana 
przez Komitet Sterujący SOPA.  

7) Nabór kandydatek i kandydatów na stypendia trawa od 15.07.2022 do 10.09.2022. 
Decyzja o przyznaniu stypendium będzie podjęta do 15.09.2022.  

8) Komisja stypendialna, rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów SOPA 
oceniając: 
a) kompetencje kandydatów opisane w formularzu znajdującym się pod linkiem: 

https://forms.gle/uWz4cWNFSHASdPVo6 oraz załączone CV i 
rekomendacje, 

b) dotychczasowe osiągniecia społeczne, samorządowe, pozarządowe.  
9) Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium biorąc pod 

uwagę ich kompletność oraz spełnienie warunków przedstawionych w 
regulaminie. 
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