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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PROCESS WNIOSKOWANIA O STYPENDIUM 
EXCELSIOR OTWARTY DLA NOWYCH WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2021-

2022  
  

Studenci SUNY i CUNY, których rodziny zarabiają do 125 000 dolarów rocznie, 
mogą ubiegać się o przyjęcie do college'u bez konieczności płacenia czesnego  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, ze proces składania wniosków o 
stypendium Excelsior dla nowych kandydatów na rok akademicki 2021-22 jest już 
otwarty tutaj.  
  
Stypendium Excelsior, w połączeniu z innymi programami wsparcia, umożliwia 
kwalifikującym się studentom studiów dziennych uczęszczanie na dwu- lub czteroletnie 
studia w SUNY lub CUNY bez płacenia czesnego.  
  
„Biorąc pod uwagę ekonomiczne konsekwencje, z jakimi borykają się rodziny w całym 
stanie, jest ważniejsze niż kiedykolwiek, aby studenci mieli dostęp do wsparcia 
finansowego, które umożliwi im realizację marzeń o kontynuowaniu nauki bez względu 
na rasę, klasę czy status społeczny”, powiedział gubernator Cuomo. „Stypendium 
Excelsior zapewnia środki finansowe dla dziesiątek tysięcy studentów, umożliwiając im 
uzyskanie wysokiej jakości edukację w światowej klasy nowojorskim systemie 
nauczania bez doświadczania ciężaru zmartwień i długów”.  
  
Aby kwalifikować się do stypendium Excelsior na rok akademicki 2021-22, federalny 
dochód brutto gospodarstwa domowego może wynieść do 125 000 dolarów. Student 
musi również spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:  

• Plan uczęszczania do SUNY lub CUNY przez dwa lub cztery lata.  
• Ukończenie 30 punktów rocznie w ramach programu studiów (w tym semestrów 

letnich i zimowych).  
• Być na dobrej drodze do ukończenia studiów w wyznaczonym czasie, uzyskując 

stopień stowarzyszony w ciągu dwóch lat lub licencjat w ciągu czterech lat.  
• Stypendyści muszą również planować mieszkać w stanie Nowy Jork przez cały 

okres przyznanego stypendium.  
  

Dr Guillermo Linares, prezes Korporacji usług szkolnictwa wyższego stanu Nowy 
Jork (New York State Higher Education Services Corporation), powiedział: 
„Pochwalam gubernatora Cuomo za jego zaangażowanie w usuwanie barier 
finansowych i pomoc w zwalczaniu nierówności w naszym systemie edukacji. Cenne 
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programy edukacyjne, takie jak program stypendialny Excelsior, mogą zapewnić 
studentom możliwość realizacji ich celów naukowych bez ograniczeń finansowych i 
otworzyć drzwi do lepszych możliwości dla tysięcy”.  
  
Kanclerz SUNY Jim Malatras powiedział: „Chociaż odetchnąłem z ulgą, że tej jesieni 
w końcu przywróciliśmy trochę normalności na naszych kampusach, finansowe skutki 
pandemii dla rodzin w stanie Nowy Jork będą odbijać się echem w nadchodzących 
latach. Dostęp do uczelni i przystępność cenowa są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. 
Nikt nie powinien być w sytuacji przymusowej przyjmując wyniszczające kwoty długu, 
aby zapłacić za studia, podczas gdy ich rodziny cierpią i próbują odzyskać siły po 
ekonomicznych reperkusjach COVID. Stypendium Excelsior da nowojorczykom realną 
szansę na zdobycie światowej klasy edukacji, osiągnięcie mobilności społecznej i 
spełnienie swoich marzeń - niezależnie od tego, jak COVID-19 wpłynął na życie ich i ich 
rodzin”.  
  
Kanclerz CUNY Félix V. Matos Rodríguez powiedział: „Stypendium Excelsior jest 
ważnym składnikiem niezrównanego stanowego portfelu programów pomocy w 
zakresie czesnego, w tym pomocy dla studentów nieposiadających dokumentów, 
którym rząd federalny odmówił pomocy za poprzedniej administracji w Białym Domu. 
Stałe zaangażowanie gubernatora Cuomo w utrzymanie pomocy finansowej ze 
stypendium Excelsior było kluczowe dla sukcesu akademickiego studentów CUNY i 
całego stanu Nowy Jork w tych czasach bezprecedensowych wyzwań”.  
  
Wniosek o stypendium Excelsior 2021-22 jest otwarty dla studentów rozpoczynających 
naukę w college'u jesienią 2021 r. i obecnych studentów, którzy nigdy nie otrzymali 
stypendium Excelsior. Obecni stypendyści nie powinni wypełniać tego wniosku. 
Studenci kwalifikujący się do stypendium Excelsior w ramach ustawy DREAM Act stanu 
Nowy Jork pod patronatem senatora José Peralta, mogą wnioskować tutaj.  
  
Prawie 230 000 mieszkańców Nowego Jorku uczęszcza do CUNY lub SUNY bez 
czesnego dzięki napływowi studentów otrzymującym stypendium Excelsior.  
  
Wnioski przyjmowane będą do 31 sierpnia 2021 r.  
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