
UCHWAŁA NR LII/873/18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków 
wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” . 

 
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm. 1), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. 
zm.2), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W uchwale nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 
2015 r. w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży 
uzdolnionej „Nie zagubić talentu” (Dz.Urz.Woj.Podka. z 2015 r. poz. 1665, zm: 
Dz.Urz.Woj.Podka. z 2016 r. poz. 1534 i Dz.Urz.Woj.Podka. z 2017 r. poz. 2233) 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 4: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. O stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może ubiegać się 
również uczeń szkoły podstawowej, nie wcześniej niż po ukończeniu VI 
klasy.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Uczniom pobierającym inne stypendium za osiągnięcia artystyczne, 
stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 nie przysługuje.”, 

 
2) w § 5: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. O stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe może ubiegać się również 
uczeń szkoły podstawowej, nie wcześniej niż po ukończeniu VI klasy.”, 

b) w ust. 2 pkt 2 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu: 
„c) 5,20 – w przypadku uczniów szkół podstawowych,”,  

c) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) nie pobiera innego stypendium za osiągnięcia edukacyjne.”, 

 
3) w § 7: 

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

                                            
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z 2018 r. poz. 

130. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2203.. 



„1) szkoły gimnazjalnej, który został laureatem konkursu o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, uzyskując jeden z trzech najwyżej 
punktowanych wyników lub uczeń, który został wielokrotnym laureatem 
konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim”, 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
„1a O nagrodę pieniężną może ubiegać się również uczeń, najwcześniej po  
ukończeniu VI klasy, który został laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim, uzyskując jeden z trzech najwyżej punktowanych 
wyników lub uczeń, który został wielokrotnym laureatem konkursów o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Nagroda pieniężna możne być przyznana zespołowi osób, które 
w bieżącym roku uzyskały szczególne osiągnięcia naukowe. Ust. 5 nie stosuje 
się.”, 
 

4) § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8. Nagroda pieniężna może być przyznana zespołowi artystycznemu, 
działającemu w szkole lub placówce, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), na terenie 
województwa Podkarpackiego, który uzyskał w bieżącym roku szkolnym 
szczególne osiągnięcia na szczeblu, co najmniej ogólnopolskim.”, 

 
5) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody występuje uczeń pełnoletni 

lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia. 
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody pieniężnej dla zespołu artystycznego lub 

zespołu osób, o których mowa w § 7 ust. 4 występuje dyrektor szkoły lub 
placówki. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody pieniężnej powinien zawierać: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, 

2) dane osobowe ucznia, 

3) dane zespołu artystycznego - w przypadku wniosku o przyznanie nagrody 
pieniężnej dla zespołu artystycznego, 

4) dane zespołu – w przypadku wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej dla 
zespołu osób, o których mowa w§ 7 ust. 4 

5) dane osobowe opiekunów prawnych - w przypadku ucznia niepełnoletniego, 

6) informacje o osiągnięciach, 

7) inne istotne informacje uzasadniające wniosek o przyznanie stypendium lub 
nagrody. 

8) numer rachunku bankowego, na który zostanie przelane stypendium lub 
nagroda, 

4.  Do wniosku należy dołączyć: 

1) kopię ostatniego świadectwa szkolnego potwierdzonego za zgodność 
z oryginałem - w przypadku wniosku o przyznanie stypendium za wybitne 
osiągnięcia naukowe, 

2) kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia, potwierdzone za zgodność 
z oryginałem, 



3) oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium, podpisane przez ucznia 
pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego ucznia – 
w przypadku wniosku o przyznanie stypendium, 

4) rekomendację dyrektora szkoły – w przypadku wniosku o przyznanie 
stypendium. 

5.  Do wniosku o przyznanie stypendium dla absolwenta szkoły gimnazjalnej 
dołącza się zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej. 

6.  Do wniosku o przyznanie stypendium można dołączyć dokumenty 
potwierdzające trudną sytuację rodzinną lub materialną kandydata do 
stypendium. 

7.  Wnioski wypełnione komputerowo, składa się do Zarządu Województwa 
Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego do dnia 31 lipca. O dacie złożenia wniosku 
decyduje data nadania wniosku. 

8.  Wnioski niekompletne, nieuzupełnione w wymaganym terminie, wypełnione 
ręcznie lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9.  Złożone dokumenty lub kserokopie dokumentów nie będą zwracane 
wnioskodawcy. 

10. Zarząd Województwa Podkarpackiego określi wzory wniosków: 

1) o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za 
wybitne osiągnięcia naukowe, 

2) o przyznanie nagrody pieniężnej, 

3) o przyznanie nagrody pieniężnej dla zespołu osób za osiągnięcia 
naukowe.”, 

 
 
6) w § 12 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pobierania stypendium finansowanego z innego źródła,”, 
 
7) w § 12a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku przyznania stypendium uczeń ponownie zobowiązany jest do 
złożenia oświadczenia o niepobieraniu innego stypendium, podpisane przez 
pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) w przypadku osoby 
niepełnoletniej w terminie do 30 listopada danego roku.”. 

 
§ 2. 

 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 


