
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/400/22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Zachodniopomorskie stypendium 

dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo 

Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 547 i 583) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 807 i 1010) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa rodzaj stypendium, kryteria i sposób przyznawania stypendium, maksymalną 

wysokość stypendium, warunki jego wypłacania oraz zwrotu. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) studencie – należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na kierunku pielęgniarstwo, w szkole wyższej, 

mającej siedzibę na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego, działającej na podstawie ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

2) stypendium – należy przez to rozumieć pomoc pieniężną, wypłacaną ze środków Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

§ 3. 1. Stypendium ma formę pieniężną i jest przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego 

roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. 

2. Wysokość stypendium wynosi 1 000,00 złotych miesięcznie. Od kwoty stypendium dokonuje się 

potrąceń publicznoprawnych, jeśli wynikają one z przepisów prawa. 

§ 4. Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) jest studentem I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo w szkole wyższej, mającej 

siedzibę na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego; 

2) jest mieszkańcem Województwa Zachodniopomorskiego; 

3) nie powtarza roku i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów; 

4) zawrze umowę stypendialną. 

§ 5. 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendium 

i zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

2. Informacja o ogłoszeniu naboru przekazywana jest uczelniom medycznym mającym siedzibę 

na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego oraz samorządom zawodów medycznych. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa uchwałą Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. 
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§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami składa się w Kancelarii 

Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie do dnia 31 października 

każdego roku: 

1) osobiście – decyduje data wpływu; 

2) pocztą – decyduje data nadania. 

2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, wraz z dodatkową informacją 

o: 

1) roku, kierunku, stopniu i trybie studiów; 

2) uzyskanej liczbie punktów w procesie rekrutacji na studia; 

3) realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów (bez powtarzania roku lub korzystania 

z urlopów określonych w regulaminie studiów). 

3. Wnioski złożone po terminie lub wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia. 

§ 7. 1. Oceny wniosków dokonuje Komisja powołana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 

w drodze uchwały. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) trzech przedstawicieli Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego; 

2) dwóch przedstawicieli samorządów zawodów medycznych. 

3. Udział w pracach Komisji jest bezpłatny. 

4. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, wskazany przez Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

5. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący w ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru wniosków. 

6. Przy wyborze przez Komisję wniosków do rekomendacji pierwszeństwo będą mieć wnioski złożone 

przez studentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w procesie rekrutacji na studia. 

7. Komisja ustala listę rankingową, a następnie zatwierdza ją w głosowaniu zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej 3 osób z jej składu, w tym przewodniczącego Komisji. W przypadku równej liczby 

głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego Komisji. 

8. Komisja sporządza protokół, w którym przedstawia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego 

listę studentów rekomendowanych do otrzymania stypendium. 

9. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego – po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji, przyznaje 

stypendia w drodze uchwały, w liczbie nie mniejszej niż 30. 

§ 8. 1. Wypłata stypendium odbywa się na podstawie umowy stypendialnej. 

2. Umowa, zawierać będzie określenie warunków i trybu wypłaty stypendium, a w szczególności: 

1) oznaczenie stron umowy; 

2) określenie czasu jej trwania; 

3) określenie terminów wypłaty transz, o których mowa w § 3 ust. 2; 

4) okoliczności powodujących automatyczne rozwiązanie umowy stypendialnej. 

3. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od studenta, skutkujących koniecznością 

przerwania toku studiów lub powtarzania semestru, umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana 

za porozumieniem stron bez żądania zwrotu przekazanego stypendium. 

4. Każdy z wnioskodawców poprzez złożenie wniosku o przyznanie stypendium akceptuje postanowienia 

niniejszej uchwały. 
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5. W przypadku rezygnacji studenta z przyznanego stypendium przed podpisaniem umowy, stypendium 

może zostać przyznane kolejnej osobie z listy studentów rekomendowanych. Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego po zapoznaniu się z informacją o rezygnacji ze stypendium danego studenta, 

podejmuje uchwałę w przedmiocie przyznania stypendium kolejnej osobie z listy rekomendowanych. 

§ 9. 1. Umowa o stypendium rozwiązuje się automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych 

oświadczeń stron, a student zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego stypendium w przypadku: 

1) ustalenia, że przedłożone oświadczenia lub dokumenty są niezgodne z prawdą, 

2) nieprzedłożenia zaświadczenia o odbywaniu studiów wydanego przez uczelnię - w terminie 14 dni od 

rozpoczęcia każdego semestru, 

3) rezygnacji z prawa do stypendium przez studenta, 

4) utraty statusu studenta, 

5) korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, 

6) niedotrzymania warunków umowy stypendialnej 

– w terminie 30 dni od wystąpienia powyższych zdarzeń, wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 

następnego po dniu wystąpienia zdarzenia zobowiązującego studenta do zwrotu przyznanego stypendium. 

2. Student ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego, w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6. 

§ 10. Stypendium będzie wypłacane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodnicząca Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego 

 

 

Maria Ilnicka - Mądry 
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