
UCHWAŁA Nr 314 / 6264 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 21 września 2021 r. 

 
w sprawie powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów 

oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.  
 
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 uchwały 

nr XXIII/381/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej 

„Nie zagubić talentu”, (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2020 r. poz. 2722 z późn. zm.); 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Powołuje się Komisje Opiniujące wnioski w ramach Programu wspierania młodzieży 

uzdolnionej „Nie zagubić talentu”: 

 

1) o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe w składzie: 

 

a) Barbara Pelczar-Białek – dyrektor Departamentu Edukacji,  Nauki i Sportu, 

jako przewodnicząca Komisji Opiniującej 

 

oraz członkowie Komisji:  

b) Tomasz Leyko – przedstawiciel Kancelarii Zarządu, 

c) Waldemar Szumny – przedstawiciel Kancelarii Zarządu, 

d) Bogusław Śnieżek – kierownik Oddziału edukacji w Departamencie 

Edukacji,  Nauki i Sportu, 

e) Marta Bogacz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 

f) Adam Kawałek – nauczyciel konsultant Podkarpackiego Zespołu Placówek 

Wojewódzkich w Rzeszowie. 

 

2) o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne w składzie: 

 

a) Barbara Pelczar-Białek – dyrektor Departamentu Edukacji,  Nauki i Sportu, 

jako przewodniczący Komisji Opiniującej 

 

oraz członkowie Komisji:  

 

b) Tomasz Leyko – przedstawiciel Kancelarii Zarządu, 

c) Waldemar Szumny – przedstawiciel Kancelarii Zarządu, 



d) Bogusław Śnieżek – kierownik Oddziału edukacji w Departamencie 

Edukacji,  Nauki i Sportu, 

e) Marta Bogacz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 

f) Adam Kawałek – nauczyciel konsultant Podkarpackiego Zespołu Placówek 

Wojewódzkich w Rzeszowie, 

g) Anna Niedzielska – Prezes Okręgu Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa 

Tanecznego, 

h) Anna Bartkiewicz –  nauczyciel szkoły muzycznej.  

 

3) o przyznanie nagród pieniężnych w składzie: 

 

a) Barbara Pelczar - Białek – dyrektor Departamentu Edukacji,  Nauki i Sportu, 

jako przewodniczący Komisji Opiniującej 

 

oraz członkowie Komisji:  

b) Tomasz Leyko – przedstawiciel Kancelarii Zarządu, 

c) Waldemar Szumny p– przedstawiciel Kancelarii Zarządu, 

d) Bogusław Śnieżek – kierownik Oddziału edukacji w Departamencie 

Edukacji,  Nauki i Sportu, 

e) Marta Bogacz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 

f) Adam Kawałek – nauczyciel konsultant Podkarpackiego Zespołu Placówek 

Wojewódzkich w Rzeszowie. 

  

§ 2 

 

1. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. 

2. Przewodniczący Komisji ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji, o czym 

powiadamia członków Komisji. 

3. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co 

najmniej 2/3 jej członków. 

4. Sprawy sporne są rozstrzygane zwykłą większością głosów. 

5. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu 

członkowie Komisji. 

 

§ 3 

 

Komisja: 

1) opiniuje wnioski, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w wyznaczonym terminie i spełniają wszystkie kryteria 

określone w uchwale nr XXIII/381/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”, (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2020 r., Dz. Urz. Woj. Podk. z 2020 r. poz. 2722 z późn .zm.), 

2) sporządza listę rankingową kandydatów do stypendiów, 



3) przekazuje ustaloną listę rankingową Zarządowi Województwa. 

 

§ 4 

 

Członkowie Komisji o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe oceniają 

wnioski zgodnie z następującą punktacją: 

1) średnia ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych: 

 

Uczniowie szkół podstawowych  

 

 

Średnia ocen z wszystkich 

przedmiotów ujętych na świadectwie 

szkolnym  

Liczba 

punktów 

5,20 – 5,45 2 

5,46 – 5,70 4 

5,71 – 6,00 6 

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  

i ponadpodstawowych 

 

 

Średnia ocen z wszystkich 

przedmiotów ujętych na świadectwie 

szkolnym  

Liczba 

punktów 

4,80– 5,20 2 

5,21 – 5,60 4 

5,61 – 6,00 6 

 

2) wybitne osiągnięcia edukacyjne: 

 

 Uczniowie szkół podstawowych Uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych  

i ponadpodstawowych 

Osiągnięcia w konkursach 
Liczba 

punktów 

Osiągnięcia 

w olimpiadach/turniejach 

Liczba 

punktów 

 

Finalista konkursu 

wojewódzkiego/ 

ponadwojewódzkiego 

 

20 
Finalista olimpiady lub 

turnieju 
30 

 10 
Kolejny finalista olimpiady 

lub turnieju 
20 



Kolejny finalista konkursu 

wojewódzkiego/ 

ponadwojewódzkiego 

 

 

Laureat konkursu 

wojewódzkiego/ 

ponadwojewódzkiego 

 

40 
Laureat w zawodach 

olimpiady lub turnieju 
60 

 

Kolejny laureat konkursu 

wojewódzkiego/ 

ponadwojewódzkiego 

 

30 

Kolejny laureat olimpiady 

lub turnieju 
50 

Finalista olimpiady przedmiotowej 30 

Kolejny finalista olimpiady 

przedmiotowej  
20 

Laureat olimpiady przedmiotowej  60 

Kolejny laureat olimpiady 

przedmiotowej 
50 

Osiągnięcia na szczeblu 

międzynarodowym 
0-100 

Osiągnięcia na szczeblu 

międzynarodowym 
0-120 

 

Inne osiągnięcia  

 

0-100 Inne osiągnięcia  0-120 

- Przez konkursy, turnieje i olimpiady, o których mowa w ust. 1 – 3 rozumieć należy 

konkursy, turnieje i olimpiady organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 

125, z późn. zm.). 

 

3) sytuacja rodzinna lub materialna kandydata do stypendium – do 10 pkt. 

 

§ 5 

 

Członkowie Komisji o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne 

oceniają wnioski zgodnie z następującą punktacją: 

1) wybitne osiągnięcia artystyczne: 

 

 Liczba 

punktów 

międzynarodowym 0-100 



Osiągnięcia w przeglądach, turniejach, 

wystawach, festiwalach, konkursach  

o zasięgu: 

krajowym 0-80 

wojewódzkim 0-60 

Inne osiągnięcia artystyczne 0-100 

 

2) sytuacja rodzinna lub materialna kandydata do stypendium – do 10 pkt. 

 

§ 6 

 

1. Członkowie Komisji o przyznanie nagród pieniężnych oceniają wnioski pozytywnie 

bądź negatywnie. 

2. Ocenione wnioski o przyznanie nagród pieniężnych przedstawione są Zarządowi 

Województwa Podkarpackiego wraz z listą kandydatów do przyznania nagrody 

pieniężnej.  

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia. 

 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

  


