
Strona 1 z 3 
 

Regulamin Programu „Ambasadorzy Programu Fulbrighta - edycja 2021-23” 

 

I. Organizator  

Organizatorem Programu „Ambasadorzy Programu Fulbrighta” jest Polsko-Amerykańska Komisja 
Fulbrighta z siedzibą w Warszawie przy ul. K. I. Gałczyńskiego 4 (dalej „Komisja”). 

 

II. Przedmiot programu 

1. Przedmiotem Programu jest zaangażowanie absolwentów i absolwentek w zorganizowanej 
formie w promocję i rozwój Programu Fulbrighta w Polsce w różnych regionach Polski poprzez 
prestiżową grupę Ambasadorów i Ambasadorek Programu Fulbrighta (dalej: „Ambasadorzy”), 
wybraną przez Radę Komisji.  

2. Ambasadorzy zostaną wyłonieni w procedurze przedstawionej w dalszej części niniejszego 
Regulaminu.  

 

III. Uczestnicy programu 

Program skierowany jest do absolwentek i absolwentów Programu Fulbrighta mieszkających w Polsce.  

 

IV. Czas trwania programu 

Edycja Programu potrwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. 
 

V. Obowiązki Ambasadorów 

1. Do obowiązków Ambasadorów należy: 
a. organizacja co najmniej 1 wydarzenia w semestrze promującego ofertę stypendialną 

Programu Fulbrighta w swoim środowisku naukowym i akademickim, w tym co 
najmniej 1 rocznie adresowanego do odbiorców także spoza swojej jednostki 
macierzystej; 

b. wsparcie kandydatów w procesie rekrutacji; 
c. współpraca z innymi Ambasadorami, w tym udział w spotkaniach i szkoleniach dla 

Ambasadorów (2 spotkania rocznie); 
d. wspieranie Komisji w realizacji działań promocyjnych, informacyjnych czy 

networkingowych organizowanych bezpośrednio przez Komisję, np. poprzez 
uczestnictwo w prezentacjach lub warsztatach; 

e. współpraca z absolwentami Programu Fulbrighta, w tym ze stowarzyszeniami 
absolwentów i ich grupami nieformalnymi aktywnymi w regionie działania 
Ambasadora lub w zakresach tematycznych jego zainteresowań; 

f. aktywność w portalu Fulbrighter. 
2. Ambasadorzy są zobowiązani do sprawozdawania wykonanych działań i wykorzystanych 

środków zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Komisję. 
 

VI. Obowiązki Komisji 

1. Do obowiązków Komisji należy: 

a. przekazanie Ambasadorom niezbędnych i aktualnych prezentacji i materiałów 
dotyczących oferty programowej Komisji dla polskich obywateli i instytucji; 

b. przeprowadzenie sesji szkoleniowych podczas co półrocznych spotkań z 
Ambasadorami, a jeśli będzie to konieczne, także dodatkowych sesji webinarowych, 

https://fulbrighternetwork.com/
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służących przygotowaniu Ambasadorów do przekazywania aktualnych informacji nt. 
oferty Komisji;  

c. organizacja podczas co półrocznych spotkań z Ambasadorami dodatkowych szkoleń 
lub sesji z ekspertami na tematy związane z misją Komisji Fulbrighta oraz będące w 
sferze zainteresowania Ambasadorów;  

d. promocja za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych dostępnych metod 
działań Ambasadorów realizowanych w ramach Programu; 

e. umożliwianie, w miarę posiadanych możliwości, dostępu do polskiej i 
międzynarodowej sieci absolwentów Fulbrighta; 

f. pokrycie lub refundacja kosztów udziału Ambasadorów w spotkaniach Ambasadorów 
oraz w innych spotkaniach związanych z Programem Fulbrighta, w których 
uczestnictwo Ambasadorów jest rekomendowane przez Komisję, na zasadach 
zgodnych z procedurami finansowania przyjętymi przez Zarząd Komisji.  

2. Komisja zapewni także finansowanie inicjatyw Ambasadorów realizowanych w ich ośrodkach 
akademickich:  

a. kwota dostępnego finansowania działań będzie równa dla każdego z Ambasadorów i 
będzie wynosiła na każdy rok akademicki 5 000 PLN na osobę;  

b. sposób wykorzystania środków będzie podlegał ustaleniom pomiędzy Ambasadorem 
a osobą koordynującą Program w Komisji i powinien być zgodny z procedurami 
finansowymi zatwierdzonymi przez Zarząd Komisji;  

c. kwota środków niewykorzystanych w danym roku akademickim nie ulega 
przeniesieniu na kolejny rok.  

 

VII.  Proces aplikacji i selekcji zgłoszeń 

1. Kandydatki i kandydaci mogą się zgłaszać poprzez formularz on-line dostępny pod adresem 
https://fulbright.edu.pl/ambasadorzy/zglos-sie. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2021 r.  

3. Z uwagi na polsko-amerykański charakter działania Komisji i bilateralną Radę Komisji, formularz 
należy wypełnić w języku angielskim. 

4. Wstępnej analizy zgłoszeń dokona Komisja Selekcyjna powołana przez Dyrektora Komisji. 
Komisja Selekcyjna może składać się z przedstawicieli Rady i Zarządu Komisji, Ambasady USA, 
Ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego oraz osób, które pełniły rolę Ambasadorów 
w poprzedniej edycji Programu. 

5. Komisja Selekcyjna zaproponuje Radzie Komisji listę rekomendowanych kandydatów i 
kandydatek. 

6. Ostatecznego wyboru dokonuje Rada Komisji uchwałą w terminie nie późniejszym niż 30 
września 2021 r.  

7. W procedurze selekcji ocenie podlegają następujące kryteria:  

a) inicjatywy proponowane przez kandydata do wdrożenia w czasie kadencji 
Ambasadora; 

b) dotychczasowa aktywność jako absolwenta Programu; 

c) osiągnięcia naukowe i społeczne; 

d) komunikatywność; 

e) kreatywność. 
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8. Istotnym kryterium w procesie nominacji będzie także miejsce zamieszkania i działania 
kandydatów. Przyjmuje się nominację nie więcej niż 1 osoby z danego ośrodka akademickiego.  

 

VIII. Nominacja, rezygnacja i odwołanie Ambasadorów  

1. W oparciu o rekomendacje przedstawione przez Komisję Selekcyjną Rada Komisji nominuje 
Ambasadorów w drodze uchwały.  

2. Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie. Komisja nie przedstawia uzasadnienia do decyzji 
Rady. 

3. Każdy z Ambasadorów otrzyma list nominacyjny podpisany przez Przewodniczącego Rady.  

4. Nominacja będzie ważna przez ograniczony czas, zgodnie z częścią IV niniejszego Regulaminu. 

5. Każda osoba nominowana do roli Ambasadora może zrezygnować w dowolnym momencie 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.  

6. Każda osoba nominowana do roli Ambasadora może zostać odwołana przez Radę w dowolnym 
momencie w drodze uchwały, w szczególności, jeśli:  

a. nie realizuje aktywności związanych z Programem przez znaczący okres czasu, w tym 
w trakcie trwania edycji zaplanowała pobyt zagraniczny trwający ponad 3 miesiące; 

b. nie komunikuje się w sprawie Programu z osobą koordynującą Program w Komisji; 

c. narusza dobre imię Programu Fulbrighta lub Komisji.  

 

IX. Inne postanowienia 

1. Wyłonieni Ambasadorzy są zobowiązani do dostarczenia krótkiej notki biograficznej, zdjęcia 
oraz adresu email, które zostaną opublikowane na stronie Komisji w zakładce “Ambasadorzy”. 

2. Niniejszy Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej Komisji w sekcji 
https://fulbright.edu.pl/ambasadorzy/zglos-sie. 

3. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, 
które pojawią się w czasie trwania Programu, ostateczną decyzję podejmuje Komisja. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2021 roku, po zatwierdzeniu przez Zarząd 
Komisji. 

 

 


