
Globalny program stypendialny firmy Baxter 
Baxter International Foundation stworzyła konkurencyjny, oparty na osiągnięciach program 
stypendialny, aby pomóc dzieciom uprawnionych pracowników firmy Baxter, które planują 
kontynuować naukę w college'u lub w szkole zawodowej. 

Wysokość przyznawanego stypendium wynosi 3000 USD. 

Program ten jest administrowany przez Scholarship America®, największą w kraju organizację 
zajmującą się przygotowywaniem i zarządzaniem stypendiami i innymi programami wsparcia 
edukacji dla korporacji, fundacji, stowarzyszeń i osób prywatnych. O kryteriach kwalifikacji do 
poszczególnych programów decyduje wyłącznie sponsor, a kwalifikujące się wnioski są 
weryfikowane przez zespół oceniający Scholarship America. Stypendia przyznawane są bez 
względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, orientację seksualną, płeć, niepełnosprawność, 
potrzeby finansowe lub pochodzenie narodowe. 

Kwalifikacja 
 
Osoba ubiegająca się o udział w Globalnym programie stypendialnym firmy Baxter: 

• Musi pozostawać na utrzymaniu,* musi być panną/kawalerem, musi być biologicznym 
lub przysposobionym dzieckiem, osobą znajdującą się pod kuratelą lub kwalifikującym(-
cą) się pasierbem/pasierbicą obecnego, aktywnego pracownika firmy Baxter 
International Inc. (w tym pracowników Legacy Hill-rom) zgodnie z ustaleniami firmy 
Baxter. Pracownik musi być zatrudniony w Stanach Zjednoczonych lub jednej z 
międzynarodowych filii firmy Baxter, lub musi być obywatelem Stanów Zjednoczonych 
pracującym w zagranicznej filii firmy Baxter. W dniu upływu terminu składania wniosków 
pracownik musi mieć staż co najmniej dwóch (2) pełnych lat pracy w pełnym lub 
regularnym niepełnym wymiarze godzin zgodnie z ustaleniami firmy Baxter. Do 
otrzymania stypendium nie kwalifikują się dzieci emerytowanych pracowników. 
*Dziecko będące na utrzymaniu pracownika to dziecko biologiczne, przysposobione lub osoba znajdująca się pod 
kuratelą pracownika; pasierb/pasierbica pracownika, którego współmałżonek sprawuje opiekę prawną lub zapewnia 
główne wsparcie finansowe; lub dziecko partnera, który sprawuje opiekę prawną lub zapewnia główne wsparcie 
finansowe. 
 

• Musi być uczniem ostatniej klasy szkoły średniej, absolwentem szkoły średniej przed lub 
po egzaminach końcowych, który w roku akademickim, na który przyznawane jest 
stypendium, zostanie przyjęty na dzienne studia licencjackie* w akredytowanym 
college'u, na uniwersytecie lub w zawodowej placówce technicznej/politechnicznej. 
*Studia dzienne są definiowane jako przyjęcie na studia stacjonarne na cały nadchodzący rok akademicki. 
 

• W momencie składania wniosku nie może mieć więcej niż 24 lata. Studenci z Izraela 
mogą ubiegać się o stypendium do 28. roku życia. 
 

Do otrzymania stypendium nie kwalifikują się dzieci wiceprezesów oraz pracowników wyższych 
od nich rangom, a także emerytowanych pracowników. 



Wysokość stypendium 
Jeśli student zostanie zakwalifikowany do programu, otrzyma stypendium w wysokości 3000 
USD. Program ten jest bardzo konkurencyjny i tylko 25% najlepszych kwalifikujących się 
wnioskodawców otrzyma stypendium. Po otrzymaniu kwalifikujących się wniosków przyznamy 
stypendia proporcjonalnie do liczby wniosków otrzymanych w poszczególnych regionach – 
Ameryce Północnej i Południowej (obu Amerykach); Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce 
(EMEA); w regionie Azji i Pacyfiku (APAC). 

Stypendia mogą być przyznawane ponownie maksymalnie przez trzy kolejne lata lub do 
momentu uzyskania tytułu licencjata (lub jego odpowiednika) – w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej. Przedłużenie stypendium jest uzależnione od spełnienia wymogów kwalifikacji, 
zadowalających wyników na studiach dziennych i kontynuacji programu przez Baxter 
International Foundation. 

Stypendyści uczęszczający do Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych będą kwalifikować 
się do jednorazowego stypendium w wysokości 3000 USD. 

Osoby, które nie otrzymały stypendium, mogą ponownie ubiegać się o nie w każdym roku, w 
którym spełniają wymogi kwalifikacyjne. 

Stypendia są przeznaczone na studia licencjackie i mogą być wykorzystane wyłącznie na 
kwalifikujące się wydatki związane z edukacją (czesne, opłaty, książki i wymagane materiały). 

Wybór stypendystów 
Kryteria wyboru stypendystów są następujące: 

• Wyniki w nauce 
• Udowodnione przodownictwo i uczestnictwo w inicjatywach szkolnych i społecznych 
• Wyróżnienia 
• Deklaracja dotycząca celów edukacyjnych i zawodowych 
• Niezwykłe okoliczności osobiste lub rodzinne. 

 
Potrzeba finansowa nie jest brana pod uwagę. 
 
Stypendyści są wybierani przez organizację Scholarship America. W żadnym wypadku w 
procesie selekcji nie bierze udziału żaden członek kierownictwa ani pracownik Baxter 
International Foundation ani firmy Baxter International Inc. Nie wszyscy wnioskodawcy 
otrzymają stypendium. Wszyscy wnioskodawcy deklarują, że zaakceptują decyzję. 

Powiadomienie 
Wszyscy wnioskodawcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w czerwcu. Stypendyści są 
zobowiązani do przyjęcia stypendium i zweryfikowania decyzji o przyjęciu na studia. 



Wypłata stypendiów 
Organizacja Scholarship America realizuje wypłaty stypendiów w imieniu Baxter International 
Foundation. Wypłata dokonywana jest w jednej racie. 

W przypadku stypendystów z USA, Kanady i Portoryko organizacja Scholarship America 
przekazuje stypendia na konto szkoły. W przypadku wszystkich pozostałych stypendystów spoza 
USA stypendia są przekazywane przelewem po otrzymaniu dowodu przyjęcia na studia i 
potwierdzenia przelewu. 

Wymagane dokumenty 
W ramach składania wniosku konieczne jest przesłanie następujących dokumentów: 

• Aktualny, kompletny wyciąg ocen. Karty ocen nie są akceptowane. Wypisy muszą 
zawierać imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, oceny i godziny kredytowe dla każdego 
przedmiotu i semestru, w którym przedmiot był realizowany. 
 
UWAGA: Jeśli dostarczane mają zostać wyniki testu SAT lub ACT, które nie są zawarte w 
wyciągu ocen ze szkoły średniej, oficjalna kopia tych wyników musi być przesłana 
oddzielnie. Jeśli dostarczany jest wyciąg ocen z college'u, wyniki te nie są wymagane. 

• Uczniowie spoza USA: Ze względu na różnice w systemach edukacyjnych kandydaci z 
krajów innych niż USA i Kanada muszą dostarczyć następujące dokumenty: 
• Tłumaczenia na język angielski wszystkich dokumentów nieanglojęzycznych 
• Czytelne fotokopie następujących dokumentów edukacyjnych z ostatnich czterech 

lat: 
• Zestawienie wyników nauki (wypis ocen) 
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej/dyplom/certyfikat, jeśli został uzyskany, 

oraz 
• Wyniki egzaminów na studia 

 
Wniosek nie będzie kompletny, jeśli nie zostaną przesłane drogą elektroniczną wszystkie 
wymagane dokumenty. 

Termin składania wniosków 
Wniosek musi zostać złożony online przed godziną 15:00 czasu środkowego 16 marca 2023 r.  

 


