
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/89/2020 

RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie stypendium dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85 z późn. zm.) Rada Powiatu Kamiennogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się stypendium dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

lekarskim. 

§ 2. Kryteria i sposób przyznawania stypendium, maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać 

się student, warunki wypłacania stypendium oraz warunki zwrotu stypendium i odstąpienia od żądania jego 

zwrotu, określa „Regulamin przyznawania stypendium studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej 

na kierunku lekarskim”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego: 

  Edyta Wyrostek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Poz. 6489



Załącznik do uchwały nr XXIV/89/2020 

Rady Powiatu Kamiennogórskiego 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUMSTUDENTOM MEDYCYNY  

KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU LEKARSKIM 

§ 1. Niniejszy regulamin określa kryteria i sposób przyznawania stypendium studentom medycyny 

kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, maksymalną wysokość stypendium, o którą może 

ubiegać się student, warunki wypłacania stypendium oraz warunki zwrotu stypendium i odstąpienia od żądania 

jego zwrotu. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) studencie - należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na kierunku lekarskim, w szkole wyższej mającej 

siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; 

2) stypendium - należy przez to rozumieć pomoc materialną w formie finansowej, przyznawaną w trybie 

naboru wniosków o jego przyznanie oraz wypłacaną ze środków Powiatu Kamiennogórskiego; 

3) kandydacie - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o stypendium; 

4) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Kamiennogórski; 

5) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kamiennogórskiego; 

6) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego; 

7) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze; 

8) PCZ w Kamiennej Górze - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

§ 3. Stypendium może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1. Jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim na IV, V i VI roku studiów. 

2. Nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium. 

3. Nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów. 

4. Zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w pełnym 

wymiarze czasu pracy w PCZ w Kamiennej Górze. Minimalny okres umowy z PCZ w Kamiennej Górze będzie 

wynosił 2 lata, (tj. odbywanie specjalizacji w trybie rezydentury lub w innej uzgodnionej z PCZ w Kamiennej 

Górze formie zatrudnienia) przy czym okres ten ulega wydłużeniu o łączny okres pobierania stypendium.  

Staż podyplomowy nie będzie wliczany do okresu odpracowania stypendium. 

§ 4. 1. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, tj. na okres kolejnych 9 miesięcy, począwszy 

od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca roku następnego lub na krótszy okres, jeżeli 

wnioski o udzielenie stypendium zostały złożone i rozpatrzone w trakcie roku akademickiego. 

2. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2 000 zł miesięcznie. 

§ 5. 1. Zarząd Powiatu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów oraz zamieszcza 

ogłoszenie na stronie internetowej, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz Powiatowym 

Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków jest także przekazywana 

uczelniom kształcącym na kierunku lekarskim. 

2. Z wnioskiem o stypendium występuje zainteresowany student. 

3. Wniosek należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze lub przesłać pocztą 

tradycyjną lub elektroniczną (decyduje data wpływy do Starostwa Powiatowego) w terminie określonym 

w informacji o naborze wniosków. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 
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1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, 

2) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku. 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Zarząd Powiatu. 

2. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w § 5 ust. 3 i 4, nie będą rozpatrywane. 

3. Pierwszeństwo będą mieć wnioski studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów. 

4. Stypendium przyznawane jest przez Zarząd Powiatu, z uwzględnieniem potrzeb kadrowych 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze i możliwości finansowych Powiatu. 

§ 7. 1. Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki: 

1) przyznania stypendium, 

2) zasady wypłaty, 

3) okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jego wypłaty, 

4) okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu całości pobranej przez Studenta kwoty. 

2. Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz 

z deklaracją wekslową. 

§ 8. 1. Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów. 

2. Student traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku: 

1) podania nieprawdziwych danych we wniosku o stypendium; 

2) nieprzedłożenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru zaświadczenia o odbywaniu studiów wydanego 

przez uczelnię; 

3) skreślenia z listy studentów; 

4) rezygnacji ze stypendium i rozwiązania umowy; 

5) korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów. 

3. Po zakończeniu urlopów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 wypłacanie stypendium wznawia się. 

4. Student ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania Starostwa Powiatowego 

w Kamiennej Górze o każdym przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 i 3. 

§ 9. 1. Stypendium nie przysługuje od miesiąca, w którym zaistniały okoliczności, o których mowa  

w § 8 ust. 2. 

2. Po ustaniu okoliczności wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 wznowienie wypłaty stypendium 

następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończyły się przesłanki powodujące utratę 

prawa do otrzymywania stypendium. 

3. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o stypendium, skreślenie z listy studentów, bądź 

niedotrzymanie warunków umowy – stanowi podstawę do rozwiązania umowy i zwrotu przez studenta całej 

pobranej kwoty na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w ciągu 30 dni od chwili 

wystąpienia powyższych zdarzeń. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może określić inny termin i warunki zwrotu stypendium, 

niż wskazane w ust. 3. 

§ 10. Obsługę administracyjną procedury przyznawania stypendiów dla studentów prowadzi Sekretarz 

Powiatu Kamiennogórskiego a finansową w zakresie wypłaty stypendium – Wydział Finansowy Starostwa 

Powiatowego w Kamiennej Górze. 
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