
                                              UCHWAŁA NR IX/156/19 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla słuchaczy 
medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego 

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512) i art. 90p ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.1), 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 
Ustala się regulamin przyznawania stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach 
policealnych wchodzących w skład medyczno-społecznych centrów kształcenia 
zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie. 
 

§ 2 
 
1. O stypendium może ubiegać się słuchacz, o którym mowa w § 1, jeżeli 

w poprzednim semestrze nauki uzyskał średnią ocen, co najmniej 5,00 i posiada 
co najmniej 70,00% frekwencji na zajęciach, a ponadto wykazywał się: 
1) zaangażowaniem na rzecz szkoły i/lub, 
2) zaangażowaniem na rzecz środowiska lokalnego. 

2. O stypendium za wyniki w nauce mogą ubiegać się słuchacze nie wcześniej niż po 
pierwszym semestrze nauki. 

3. Słuchacze uczący się jednocześnie w kilku zawodach mogą otrzymać tylko jedno 
stypendium. 

 
§ 3 

 
1. Zarząd Województwa Podkarpackiego określa limity stypendiów ustalone 

proporcjonalnie dla każdej szkoły, biorąc pod uwagę liczbę słuchaczy odpowiednio 
na dzień 31 maja i 31 grudnia oraz środki finansowe ujęte w budżecie 
Województwa Podkarpackiego, przeznaczone na ten cel w danym okresie 
stypendialnym. 

2. Informacja o limitach, o których mowa w ust. 1 przekazywana jest niezwłocznie do 
szkół. 

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1010, z 2017 
r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1560, poz. 1669 i poz. 2245. 



3. W szczególnie uzasadnionym przypadku dopuszcza się zmiany limitów 
określonych w ust. 1. 

4. Stypendium przyznaje się na okres od dnia 1 września do dnia 31 stycznia oraz na 
okres od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca. 

 
§ 4 

1. Wysokość stypendium ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach 
środków finansowych ustalonych w budżecie Województwa Podkarpackiego. 

2. Kandydatów do stypendiów przedstawiają Zarządowi Województwa 
Podkarpackiego dyrektorzy szkół, o których mowa w § 1, na podstawie listy 
kandydatów do stypendiów ustalonej przez komisje stypendialne. 

3. Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 5 

1. Słuchacz ubiegający się o stypendium składa wniosek odpowiednio do właściwej 
szkolnej komisji stypendialnej niezwłocznie po zakończeniu danego semestru. 

2. Wniosek o udzielenie stypendium zawiera: 
1) imię i nazwisko ubiegającego się o stypendium, 
2) dane osobowe słuchacza: datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres 

zamieszkania,  
3) nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza kandydat do stypendium, 
4) informację o wynikach w nauce za poprzedni semestr, 
5) informację o frekwencji na zajęciach za poprzedni semestr, 
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 

i 2. 
3. Wzór wniosku o udzielenie stypendium Województwa Podkarpackiego dla 

słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 6 

1. Członków komisji, o której mowa w § 4 ust. 3 powołuje i odwołuje dyrektor szkoły. 
2. Komisja stypendialna działa w składzie co najmniej trzyosobowym. 
3. Do zadań komisji stypendialnej należy, w szczególności: 

1) gromadzenie i rejestrowanie wniosków składanych przez słuchaczy, 
2) weryfikacja złożonych wniosków, 
3) ocena wniosków, 
4) wyłonienie kandydatów do stypendium – zgodnie z limitami, o których mowa 

w § 3 ust. 1, 
5) ustalenie listy kandydatów do stypendium według preferowanej kolejności, 
6) sporządzenie protokołu. 

4. Członkowie Komisji oceniają wnioski zgodnie z następującą punktacją: 
1) średnia ocen: 
 

 Liczba 
punków 

5,00 do 5,20 2 pkt 

5,21 do 5,40 4 pkt 

5,41 i wyżej 6 pkt 

 



2) frekwencja na zajęciach szkolnych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku: 
 

 Liczba 
punktów 

70,00% do 79,50% 1 pkt 

79,51% do 89,50% 2 pkt 

89,51% i wyżej 3 pkt 

 
3) zaangażowanie na rzecz szkoły i/lub środowiska lokalnego – do 3 pkt. 

 
5. W przypadku równej liczby punktów o miejscu na liście, o której mowa w ust. 3 pkt 

5 decyduje frekwencja na zajęciach szkolnych, obliczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

6. Ustaloną listę, o której mowa w ust. 3 pkt 5 i uzasadnienie dokonanego wyboru 
wraz z wnioskami słuchaczy ubiegających się o stypendium dyrektorzy szkół 
niezwłocznie przekazują Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 7 

O przyznaniu stypendium Zarząd Województwa Podkarpackiego zawiadamia 
słuchacza oraz szkołę, w której uczy się słuchacz. 

§ 8 

1. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, w której uczy się słuchacz. 
2. Stypendia wypłacane są w miesięcznych ratach, z tym że stypendium za miesiąc 

styczeń następnego roku wypłacane jest do dnia 31 grudnia roku budżetowego, 
w  którym udzielone jest stypendium. 

§ 9 

1. Słuchacz traci prawo do stypendium w przypadku: 
1) skreślenia z listy słuchaczy, 
2) rezygnacji z nauki. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 słuchacz traci prawo do stypendium 
z końcem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie z listy słuchaczy bądź  
rezygnacja z nauki. 

3. Dyrektor szkoły, w której naukę pobiera stypendysta zobowiązany jest 
poinformować Zarząd Województwa Podkarpackiego o okolicznościach, o których 
mowa w ust. 1 w miesiącu, w którym wystąpiły dane okoliczności.  

4. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi wraz z odsetkami - liczonymi 
od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 - w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 



§ 11 

Traci moc uchwała nr LIV/653/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania 
stypendiów dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz 
znajdujących się w trudnych warunkach materialnych (Dz.Urz.Woj.Podk. z 2006 r. 
Nr  39, poz. 712, zm.: Dz.Urz.Woj.Podk. z 2015 r. poz. 1409). 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie 1 września 2019 r. 

§ 13 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



Załącznik do uchwały NR IX/156/19 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 
 

WNIOSEK  
o udzielenie stypendium dla słuchaczy 

medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego 
 

1. Imię nazwisko ubiegającego się 
o stypendium 

 

2. Data i miejsce urodzenia 
 

……………………………… 
  -   -     

3. PESEL 

 

           

3. Adres 
zamieszkania 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy, 
poczta 

 
……………………………… 

  -    

Województwo 
 

4. Nazwa i adres  szkoły, do której 
uczęszcza kandydat do 
stypendium 

 

5. Kierunek, system kształcenia:  
 

 

7. Semestr nauki: 
 

 

8. Średnia ocen z poprzedniego 
semestru nauki:  

 
 

9. Frekwencja z poprzedniego 
semestru nauki, obliczona 
z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku: 

 

10. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaangażowanie na rzecz szkoły i/lub 
środowiska lokalnego oraz posiadanie osiągnięć edukacyjnych.  

 
 
 
 
Niniejszym oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 
 
……………………….                 ………………..................................................... 
miejscowość, data       (podpis słuchacza) 
                                                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO STYPENDIÓW 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO 
informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym wniosku jest Zarząd 

Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 
Rzeszów.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09, 
listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
al. Łukasza Cieplińskiego 4 , 35-010 Rzeszów, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza 
Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania stypendium za wyniki w nauce dla 
słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych 
przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 90p ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) 
oraz uchwały nr IX/156/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla słuchaczy 
medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (Dz.Urz.Woj.Podk. z 
2019 r. poz. …). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 
danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych 
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
prawo: 
1) żądać od administratora: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) ich sprostowania, 
c) ograniczenia przetwarzania; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z odpowiedniej uchwały Sejmiku 
Województwa. Podkarpackiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości przyznania Pani/Panu stypendium za wyniki w nauce. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
również profilowaniu.  

 
 
 
 


