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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 
O STYPENDIA EXCELSIOR DLA NOWYCH KANDYDATÓW NA ROK AKADEMICKI 

2022–23  
  

Studenci uczelni SUNY i CUNY, których rodziny zarabiają do 125 000 USD 
rocznie, mogą ubiegać się o pokrycie kosztów studiów  

  
Wnioski można składać do 31 sierpnia 2022 r.  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie przyjmowania wniosków o udział w 
programie Excelsior Scholarship. Kandydaci na stypendystów w roku akademickim 
2022–23 mogą składać wnioski w tym miejscu. Program Excelsior Scholarship, który 
można łączyć innymi programami pomocowymi, umożliwia spełniającym kryteria 
osobom studiowanie na dwu- lub czteroletnich kierunkach na studiach dziennych na 
uczelniach SUNY lub CUNY bez płacenia czesnego.  
  
„Naszym obowiązkiem jest zapewnienie studentom w stanie Nowy Jork możliwości 
zdobycia najlepszej edukacji” – powiedziała gubernator Hochul. „Dzięki programowi 
Excelsior Scholarship wszyscy studenci mają możliwość uzyskania wykształcenia 
wyższego, zwłaszcza osoby o niskich dochodach, które borykają się z nierównościami 
finansowymi stawiającymi je w niekorzystnej sytuacji. Z dumą wspieram tego rodzaju 
programy, które przełamują bariery w dostępie do szkolnictwa wyższego i dają 
każdemu mieszkańcowi stanu Nowy Jork szansę na zdobycie wykształcenia na 
wysokim poziomie”.  
  
Federalny skorygowany dochód brutto gospodarstwa domowego kandydata do udziału 
w programie Excelsior Scholarship w roku akademickim 2022–23 nie może przekraczać 
125 000 USD. Student musi także spełniać następujące wymagania:  
  

• Planowane rozpoczęcie dwu- lub czteroletnich studiów w SUNY lub CUNY  

• Uzyskanie 30 punktów rocznie w ramach programu studiów (w semestrze 
letnim i zimowym)  

• Terminowe ukończenie studiów (dwa lata w przypadku studiów 
pierwszego stopnia i cztery lata w przypadku licencjata)  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__gcc02.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Furldefense.proofpoint.com-252Fv2-252Furl-253Fu-253Dhttps-2D3A-5F-5Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com-5F-2D3Furl-2D3Dhttps-2D253A-2D252F-2D252Furldefense.proofpoint.com-2D252Fv2-2D252Furl-2D253Fu-2D253Dhttps-2D2D3A-2D5F-2D5Fwebapps.hesc.ny.gov-2D5Fquestionnaire-2D5Fpage.hesc-2D2D3FquestionnaireId-2D2D3D58-2D2D26versionNumber-2D2D3D4-2D2526d-2D253DDwMGaQ-2D2526c-2D253DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY-2D2526r-2D253DZQ4O-2D2DvaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI-2D2526m-2D253D078g06LkCC-2D5F2yp1qImCG9n9qAVLuWuZ77IgrnEZDaP-2D5FRKlk3Z7N0L7cHwd34DB7t-2D2526s-2D253DYYrUfy3iDEjLDkpVUUVnAbH3IcQv0YxBgu-2D5Fc9cS2YiA-2D2526e-2D253D-2D26data-2D3D05-2D257C01-2D257CAngela.Liotta-2D2540hesc.ny.gov-2D257Ce5401ec29f5a46cf61f608da3d2836e3-2D257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7-2D257C0-2D257C0-2D257C637889540184173112-2D257CUnknown-2D257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-2D253D-2D257C3000-2D257C-2D257C-2D257C-2D26sdata-2D3DhXbp8Xi-2D252BbpWnOpncXu1VGqNR8ohV1jGZELuHbwRguaU-2D253D-2D26reserved-2D3D0-2526d-253DDwMGaQ-2526c-253DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY-2526r-253DZQ4O-2DvaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI-2526m-253DcUatCqiarbIxtWGHToSKzltmwhiqzIGFH0vq6pJOTmYa1bxqO34i3GxfLzrNoKt6-2526s-253DPHb1RfwvsN2ziBT-5FR4v2KzVPkhl7Fii-2DdmBc8Ln6QHw-2526e-253D-26data-3D05-257C01-257Cangela.liotta-2540hesc.ny.gov-257C440522ad6af74de5fbaf08da3e998349-257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7-257C0-257C0-257C637891126325970104-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C3000-257C-257C-257C-26sdata-3Dg9tj5igI6-252BNIxVt-252B3HnihrLOjE6zN8BjvZFNq4CJUE0-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMGaQ%26c%3DmRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY%26r%3DZQ4O-vaNH2uyK9JkOROVw91UZcfBhV3oiQRXOkY0pKI%26m%3DDp9qGGQLre8xyos_FYRKswG7Xr9G-rRkX5LXCSM_9DX2IV_nGVvCZfx3wc7ix5ji%26s%3D01GWMZiOApjLVYdcLHff


Prezes Korporacji Usług Szkolnictwa Wyższego Stanu Nowy Jork, dr Guillermo 
Linares, powiedział: „Dziękuję gubernator Hochul za jej działania na rzecz poprawy 
przystępności szkolnictwa wyższego w naszym stanie, zwłaszcza z perspektywy 
marginalizowanych grup społecznych i osób o niskich dochodach, które nie mogą 
podjąć studiów przez bariery finansowe. Program Excelsior Scholarship może pomóc 
studentom w stanie Nowy Jork w realizacji marzeń o wyższym wykształceniu, 
zapewniając im wsparcie finansowe pozwalające pokryć opłaty za studia”.  
  
Tymczasowa kanclerz SUNY, Deborah F. Stanley, powiedziała: „Misją SUNY jest 
zapewnienie niedrogiej, łatwo dostępnej i dobrej jakościowo edukacji. Obejmuje to 
pomoc studentom z gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach, tak aby 
mieli oni takie same szanse na realizację celów akademickich jak osoby z zamożnych 
rodzin. Program Excelsior Scholarship to kolejny sposób na przełamanie barier 
finansowych, które uniemożliwiają studentom w stanie Nowy Jork kontynuowanie 
edukacji po ukończeniu szkoły średniej. Dziękujemy gubernator Hochul za jej 
konsekwentne działania dla dobra studentów SUNY i za niestrudzoną pracę, aby 
umożliwić każdej osobie marzącej o wyższym wykształceniu realizację tego celu”.  
  
Kanclerz CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, powiedział: „Stypendia w ramach 
programu Excelsior Scholarship stały się kolejnym stałym elementem 
bezkonkurencyjnej oferty edukacyjnych programów pomocowych w stanie Nowy Jork, 
które umożliwiają coraz większej liczbie mieszkańców zdobycie dobrego wykształcenia i 
rozpoczęcie satysfakcjonującej kariery zawodowej bez olbrzymich długów stanowiących 
poważne obciążenie dla wielu absolwentów w całym kraju. Cieszy mnie, że stan Nowy 
Jork wspiera rodziny pomimo wielu wyzwań związanych z pandemią i ciągłymi 
wahaniami naszej gospodarki. Dziękujemy gubernator Hochul za jej konsekwentne 
działania na rzecz publicznych instytucji szkolnictwa wyższego w naszym stanie oraz za 
dostrzeżenie ogromnego potencjału zmian w życiu jednostek, rodzin i społeczeństwa 
dzięki dostępowi do studiów”.  
Wnioski o stypendia Excelsior na rok akademicki 2022–23 mogą składać studenci 
rozpoczynający naukę jesienią 2022 r. oraz obecni studenci, którzy dotąd nie otrzymali 
tego stypendium. Obecni stypendyści Excelsior Scholarship nie powinni składać 
wniosków. Studenci spełniający kryteria programu Excelsior Scholarship na mocy 
ustawy DREAM stanu Nowy Jork senatora José Peralty mogą składać wnioski tutaj.  
  
Włącznie ze studentami otrzymującymi stypendia Excelsior, obecnie na uczelniach 
CUNY i SUNY bezpłatnie studiuje ponad 190 000 mieszkańców stanu Nowy Jork.  
  
Wnioski można składać do 31 sierpnia 2022 r.  
  

###  
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