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REGULAMIN DOTYCZĄCY STYPENDIÓW RZĄDU FRANCUSKIEGO (BGF)  

 

KORZYŚCI STYPENDIUM RZĄDU FRANCUSKIEGO 

Stypendyście rządu francuskiego podczas całego okresu trwania programu stypendialnego przysługują następujące 

świadczenia:  

 

• Stypendium za każdy miesiąc spędzony we Francji: 

o Master 2: 700 € 

o Doktorat: 1415 € 

o Pobyt badawczy: 1704 € 

 

• Dodatkowe jednorazowe dofinansowanie dla stypendystów programu Master 2 i Doktorat w wysokości 700 € 

na rozpoczęcie pobytu:  

o przyznawane jest, jeżeli czas trwania stypendium przekracza trzy miesiące (od 1 września 2021 minimum 4 

miesiące), 

o przyznawane jest począwszy od drugiego miesiąca pobytu na stypendium na konto bankowe założone we 

Francji (imienne konto stypendysty), 

o przekazywane jest przez Campus France Paris po otrzymaniu zaświadczenia z uczelni (lub innego dokumentu 

wystawionego przez uczelnie przyjmującą) poświadczającego okres studiów. 

 

• Ubezpieczenie:  

o Stypendysta posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie musi dokonywać 

żadnych formalności, gdyż karta upoważnia do korzystania z francuskiego systemu opieki zdrowotnej. 

Ubezpieczenie jest również ważne przed zapisaniem się na uczelnię. Szczegółowe informacje dostępne są 

na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ekuz.nfz.gov.pl.  

o Stypendyści nie posiadający karty EKUZ muszą przystąpić do francuskiego systemu ubezpieczeń 

zdrowotnych. Przystąpienie do systemu jest bezpłatne, a zapisu należy dokonać indywidualnie przez stronę 

etudiant-etranger.ameli.fr. Ubezpieczenie jest ważne przez cały rok akademicki od 1 października do 30 

września.  
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o Stypendysta musi wykupić polisę obejmującą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku 

braku polisy, stypendium zostanie zawieszone. 

o Aby uzyskać zwrot poniesionych wydatków na leczenie, studenci mogą wykupić dodatkową polisę w 

wybranym przez siebie dowolnym towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych. Jeśli student przebywa we Francji 

dłużej niż rok, musi wznowić ubezpieczenie w tym samym czasie kiedy dokonuje zapisu na studia. Istnieje 

możliwość ubiegania się o zwrot opłat do kwoty 22 € miesięcznie. W tym celu należy przekazać do Campus 

France Paris potwierdzenie wykupienia polisy. Zwrotowi podlegają tylko miesiące polisy uwzględnione w 

okresie trwania stypendium. Więcej informacji na stronie pologne.campusfrance.org/fr/assurance-culture-

deplacement-sante-ou-logement oraz campusfrance.org/fr/sante-securite-sociale-etudiants.  

 

• Przed sfinalizowaniem zapisu na uczelnię, stypendysta programu Master 2 i Doktorat ma obowiązek 

przystąpienia do Contribution Vie Etudiante et Campus (CVEC) przez stronę cvec.etudiant.gouv.fr. Po 

zarejestrowaniu się na ww. stronie, wyborze miasta w którym znajduje się uczelnia, należy wybrać następujący 

powód zwolnienia z dokonania opłaty za CVEC: Boursier du Gouvernement Français. Następnie należy dołączyć 

odpowiedni dokument potwierdzający status stypendysty (np. zaświadczenie o przyznaniu stypendium). 

Stypendyści rządu francuskiego, którzy uiścili już opłatę za CVEC (92 €), mogą ubiegać się o zwrot kosztów na 

stronie cvec.etudiant.gouv.fr. 

 

• Stypendyści rządu francuskiego zwolnieni są z opłat wpisowych na uczelniach uznanych przez francuskie 

Ministerstwo. Opłaty wpisowe na wybranej przez stypendystę uczelni są uiszczane bezpośrednio przez Campus 

France Paris lub po ich opłaceniu, zwracane proporcjonalnie do czasu trwania stypendium i całego okresu 

programu studiów. W 2021 roku maksymalna kwota zwrotu kosztów z tytułu wpisowego to 5000 €. 

 

• Stypendysta rządu francuskiego ma możliwość zwrócenia się do Campus France o pomoc w uzyskaniu 

zakwaterowania na czas pobytu we Francji. Campus France Paris proponuje stypendystom zakwaterowanie w 

akademikach (stypendium długoterminowe) lub prywatnych domach/hotelach studenckich (pobyty krótkie) na 

preferencyjnych warunkach. Ambasada Francji w Polsce nie posiada żadnych informacji na temat kosztów. 

Zakwaterowanie w akademiku może zostać zaproponowane stypendyście przez Campus France Paris tylko w 

momencie, kiedy wyrazi on zainteresowanie tą formą zamieszkania. W przypadku zakwaterowania w 

prywatnych domach lub hotelach studenckich - opłaty za zakwaterowanie zostaną odliczone ze stypendium. W 

przypadku zakwaterowania w akademiku CROUS  - opłaty są uiszczane bezpośrednio przez stypendystę. Należy 

przewidzieć miesięczną kaucję.   
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• Stypendysta rządu francuskiego może otrzymać dodatek mieszkaniowy, jeśli jego miesięczne opłaty czynszowe 

przekraczają 188 € (po odliczeniu APL lub ALS). Stypendysta korzystający z zakwaterowania uniwersyteckiego 

lub zakwaterowania, którego koszty refundowane są w części przez rząd francuski, nie kwalifikuje się do 

otrzymania dodatku.  

 

WARUNKI OGÓLNE 

 

Ambasada Francji w Polsce organizuje corocznie przebieg rekrutacji dla kandydatów wnioskujących o stypendia rządu 

francuskiego. Następnie przekazuje dossier laureatów do Agencji Campus France w Paryżu, zajmującej się zarządzaniem 

programami stypendialnych. Od momentu przyznania stypendium, wszystkie czynności związane ze stypendium 

znajdują się w gestii Campus France Paris. 

 

• Stypendium rządu francuskiego jest skierowane do kandydatów wszystkich narodowości, z wyjątkiem osób 

posiadających obywatelstwo francuskie. Francuzi z podwójnym obywatelstwem nie kwalifikują się do procedury 

ubiegania o stypendium BGF.  

 

• Status stypendysty rządu francuskiego wiąże się z obecnością na terytorium Francji. Stypendium rządu 

francuskiego nie jest subwencją ani nagrodą, ale świadczeniem pieniężnym na utrzymanie we Francji. 

 

• Beneficjenci stypendium rządu francuskiego, w momencie wyjazdu do Francji muszą posiadać CampusPass’ lub 

alternatywne zaświadczenie wydane przez Campus France Paris. Dokument musi zawierać informacje dotyczące 

pobytu we Francji na stypendium (zakwaterowanie, wypłata stypendium, otwarcie rachunku bankowego we 

Francji itp.). 

 

• Pierwsze stypendium przekazywane gotówką (za pośrednictwem Western Union lub Travelex) w ciągu 

pierwszych dni od przybycia do Francji. Kolejne płatności są dokonywane na początku każdego miesiąca (zwykle 

między pierwszym a piątym dniem miesiąca). W przypadku pobytów krótszych niż trzy miesiące stypendium 

wypłacane jest w gotówce (za pośrednictwem Western Union lub Travelex). W przypadku pobytów dłuższych 

niż trzy miesiące konieczne jest otwarcie konta bankowego we Francji. Stypendium nie może zostać przelane na 

konto w polskim banku. 
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• Istnieje możliwość korzystania ze stypendium rządu francuskiego przyznanego w trakcie realizacji 

obowiązkowego stażu przez okres minimalny wskazany w umowie, niezależnie od tego czy odbywa się on we 

Francji czy za granicą. 

 

• Ułatwienia, zwłaszcza natury finansowej i administracyjnej przyznane stypendyście nie obejmują członków jego 

rodziny, którzy mogliby do niego dołączyć. 

 

• Nie ma możliwości kumulowania stypendium rządu francuskiego z umową o praktykę, z innym stypendium 

francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ze stypendium Erasmus+, ze stypendium AUF. W takim 

przypadku stypendium rządu francuskiego zostanie automatycznie wstrzymane. 

 

• Ubezpieczenie obowiązuje wyłącznie w czasie trwania stypendium i pokrywa koszty leczenia, koszty następstw 

nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z wyjątkiem chorób nabytych przed wyjazdem do 

Francji.  

 

• Laureat stypendium rządu francuskiego powinien skontaktować się z Ambasadą Francji w Polsce na około 2 

miesiące przed wyjazdem celem uzyskania informacji o dokumentach jakie należy dostarczyć, a które umożliwią 

wypłatę stypendium. Po zatwierdzeniu dat pobytu Stypendysta będzie mógł zarezerwować bilet lotniczy i 

zorganizować wyjazd do Francji. 

 

• Stypendysta zobligowany jest do wywiązywania się z obowiązków studenckich w tym do przestrzegania okresu 

trwania studiów. Stypendysta nie może przerwać studiów. Wyjątek stanowi nadużycie odnotowane przez 

Campus France Paris. 

 

• Beneficjenci stypendium rządu francuskiego zobowiązują przystąpić do France Alumni Pologne, sieci 

absolwentów francuskich uczelni. Dane osobowe stypendystów z każdego naboru są przekazywane osobie 

prowadzącej sieć France Alumni Pologne w Ambasadzie Francji. Rejestracja musi się odbyć przed wyjazdem do 

Francji przez stronę francealumni.fr/fr/poste/pologne/ lub LinkedIn pl.linkedin.com/in/france-alumni-pologne-

23067174 
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• Wydłużenie czasu trwania stypendium nie następuje z mocy prawa lecz na podstawie złożonego podania do 

Ambasady Francji w Polsce. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zapytania, wymagane jest wypełnienie 

nowego wniosku o stypendium. Jakakolwiek modyfikacja okresu pobytu w odniesieniu do informacji podanych 

we wniosku, musi być przedmiotem podania złożonego do Ambasady, która zastrzega sobie prawo do odmowy 

finansowania. Poza wyjątkowymi sytuacjami nie jest możliwe przenoszenie przyznanych miesięcznych wypłat 

stypendiów z danego roku kalendarzowego na kolejny.   

 

▪ Publikacje prac studentów korzystających ze stypendium rządu francuskiego (plakaty, prezentacje, artykuły, 

publikacje prasowe, książki…) muszą zawierać informację o wsparciu finansowym udzielonym przez Ambasadę 

Francji w Polsce o treści:  

o FR: Cette recherche a été financée en partie par une Bourse du Gouvernement Français lub  

o EN: This research was supported by a French Government Scholarship.  
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