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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku 
pielęgniarstwo 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020r. poz. 920) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 85 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w przepisie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1057), Powiatową Radą Działalności Pożytku 
Publicznego w Wodzisławiu Śląskim i mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala: 

§ 1. Określa się regulamin przyznawania stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej 
na kierunku pielęgniarstwo, w tym rodzaj, kryteria i sposób przyznawania stypendium dla studentów kształcących 
się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo, wysokość stypendium, warunki wypłacania oraz warunki zwrotu 
stypendium. 

§ 2. Regulamin przyznawania stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 
pielęgniarstwo stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia....................2020 r. 

Regulamin przyznawania stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 
pielęgniarstwo 

§ 1. Niniejszy regulamin określa rodzaj, kryteria i sposób przyznawania stypendium dla studentów 
kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo, wysokość stypendium, warunki wypłacania oraz 
warunki zwrotu stypendium. 

§ 2. 1.  Stypendium może być przyznane studentom III roku studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów 
drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo, którzy podejmą zatrudnienie na stanowisku 
pielęgniarki w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, 
po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres 
nie krótszy niż 3 lata. 

2. Stypendium ma charakter pieniężny i jest przyznawane na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października danego 
roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. 

§ 3. Stypendium może być przyznane studentowi w przypadku: 

1) zaliczenia w terminie poprzedniego roku studiów, tj. do 3 września danego roku i wpisania na kolejny rok 
akademicki, 

2) nie powtarzania roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium, 

3) nie korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. 

§ 4. 1.  Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium oraz zamieszcza 
ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, najpóźniej do 30 czerwca 
danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż w roku 2020 nabór wniosków o przyznanie stypendium nastąpi 
najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium zainteresowani składają w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu 
Śląskim lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) 
w terminie określonym w informacji o naborze wniosków. 

3. Do wniosku należy załączyć: 

1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, 

2) oświadczenie studenta, że nie powtarza roku, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium, 

3) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego 
i rodzicielskiego, 

4) zobowiązanie studenta do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w podmiocie leczniczym, 
dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub 
drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia 
studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata. 

§ 5. 1.  Wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych określonych w § 4 ust. 2 i 3, nie jest rozpatrywany. 

2. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, przyznaje stypendium w oparciu o zapisy wymienione w § 3, w terminie 
do 15 października, z zastrzeżeniem, że w roku 2020 w terminie do 14 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, 
o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Liczba przyznanych stypendiów oraz ich wysokość uzależniona jest od środków finansowych 
zagwarantowanych na ten cel w budżecie Powiatu Wodzisławskiego. 

4. Przy kwalifikacji wniosków o przyznanie stypendium Zarząd Powiatu Wodzisławskiego bierze pod uwagę 
kolejność wpływu wniosków. 
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5. Studenci o przyznaniu stypendium informowani są pisemnie. 

§ 6. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1 000,00 złotych brutto miesięcznie i jest wypłacana na konto 
wskazane przez studenta w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca. 

§ 7. 1.  Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy podpisanej między Zarządem Powiatu 
Wodzisławskiego a studentem. 

2. Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów w okresie od 1 października danego roku 
kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. 

3. Student jest zobowiązany do: 

1) przesyłania do 5 dnia każdego miesiąca, na który zostało udzielone stypendium, informacji w formie 
wiadomości e-mail na adres zdrowie@powiatwodzislawski.pl      o kontynuowaniu nauki i posiadaniu statusu 
studenta, 

2) w terminie 14 dni od rozpoczęcia drugiego semestru przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu 
Śląskim aktualnego zaświadczenia o odbywaniu studiów wydanego przez uczelnię lub innego dokumentu 
potwierdzającego status studenta. 

4. Utrata prawa do otrzymywania przyznanego stypendium następuje w przypadku: 

1) nieprzedłożenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia drugiego semestru zaświadczenia lub dokumentu, o których 
mowa w ust. 3 pkt 2, 

2) korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. 

5. Student ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 
o każdym przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 2. 

6. Stypendium nie przysługuje od miesiąca, w którym zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 4. 

§ 8. Stypendium wraz z odsetkami liczonymi od dnia jego wypłaty podlega zwrotowi w przypadku: 

1) podania nieprawdziwych danych we wniosku o udzielenie stypendium, 

2) skreślenia z listy studentów, 

3) rezygnacji z prawa do stypendium, 

4) nie podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat 
Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty 
ich zakończenia, 

5) wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę na stanowisku pielęgniarki w podmiocie leczniczym, 
dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, zawartej z osobą pobierającą wcześniej 
stypendium przez upływem 3 lat od dnia zatrudnienia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 920) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie

uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Natomiast ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity

Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w art. 96 stanowi, że stypendium może być przyznane studentowi przez

jednostkę samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa rodzaj

stypendium, kryteria i sposób jego przyznawania, maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać

się student, a także warunki wypłacania stypendium. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

może również określić warunki zwrotu stypendium i odstąpienia od żądania jego zwrotu.

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu

Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w piśmie z dnia 15 lipca 2020r. zwrócił się z prośbą do Zarządu

Powiatu Wodzisławskiego o rozważenie możliwości udzielenia dodatkowego wsparcia w postaci

stypendium dla studentów studiów pielęgniarskich. Dyrekcja PPZOZ z uwagi na coraz trudniejszą sytuację

kadrową w Zakładzie, wynikającą z braku personelu pielęgniarskiego, nie jest w stanie zapewnić obsady

pielęgniarskiej koniecznej do prawidłowej realizacji świadczeń, zgodnie z obowiązującymi normami

pielęgniarskimi. Jak zauważa Dyrekcja Zakładu w roku 2020 zwolniło się z pracy w Szpitalu już

25 pielęgniarek, a do roku 2022 stan zatrudniania zmniejszy się w wyniku naturalnych odejść (emerytury)

o dodatkowe 43 etaty. Ponadto średnia wieku pielęgniarek zatrudnionych w Szpitalu wynosi 49 lat, co w

ocenie Dyrekcji świadczy o tym, że w ostatnich latach nie było zainteresowania podjęciem zatrudnienia w

Szpitalu przez absolwentów studiów pielęgniarskich.

Stąd propozycja przyznania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej

na kierunku pielęgniarstwo. Pozwoli to w przyszłości pozyskać niezbędną w tym zakresie kadrę, gdyż

podstawą przyznania stypendium będzie zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak w sentencji przedłożonego projektu uchwały.
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