
 

 

UCHWAŁA NR VI/53/19 

RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 8 maja 2019 r. 

w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów szkół dla młodzieży 

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

z 2019 r. poz. 511), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) art. 7b ust. 1  i ust. 3  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), art. 31 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) oraz § 4 Zał. nr 1 do uchwały  

nr XVI/149/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie utworzenia lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Program stypendialny ma charakter wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, która poprzez 

swoje aktywne działania w sferze naukowej, artystycznej lub sportowej, osiąga znaczące sukcesy. 

2. Głównym celem programu jest wspieranie uzdolnień naukowych, artystycznych lub sportowych 

młodzieży w okresie pobierania nauki w szkole ponadpodstawowej kończącej się egzaminem maturalnym - 

liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć  

oraz forma pomocy w dalszym rozwoju. 

§ 2. Niniejsza uchwała określa: 

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wysokość stypendiów za osiągnięte wyniki w dziecinie 

nauki; 

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości 

artystycznej; 

3) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych za osiągnięte 

wyniki sportowe. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Programie – oznacza to Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego; 

2) Wnioskującym – oznacza to osobę ubiegającą się o przyznanie stypendium; 

3) wniosku – oznacza to wniosek o przyznanie stypendium; 

4) Powiecie – oznacza to Powiat Wrocławski; 
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5) Zarządzie − oznacza to Zarząd Powiatu Wrocławskiego; 

6) Starostwie – oznacza to Starostwo Powiatowe we Wrocławiu; 

7) Stypendium naukowym – oznacza to stypendium przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.); 

8) Stypendium artystycznym – oznacza to stypendium przyznawane na podstawie ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1983 ze zm.); 

9) Stypendium sportowym – oznacza to stypendium przyznawane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.); 

10) roku bazowym – oznacza to rok szkolny poprzedzający rok szkolny, na który przyznawane są stypendia; 

11) szkole ponadpodstawowej - oznacza to dzienną szkołę ponadpodstawową dla młodzieży kończącą się 

egzaminem maturalnym - liceum ogólnokształcące lub technikum, w tym z oddziałami dotychczasowego  

3-letniego liceum ogólnokształcącego lub 4-letniego technikum do czasu wygaszenia tych oddziałów; 

12) średniej ocen - oznacza to średnią arytmetyczną rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, uzyskaną na świadectwie. 

Rozdział 2. 

Kategorie stypendiów. Podstawy ubiegania się o stypendium 

§ 4. 1. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów: 

1) Stypendium naukowe – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki; 

2) Stypendium artystyczne – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej; 

3) Stypendium sportowe – za osiągnięte szczególne wyniki sportowe. 

2. Stypendia przyznawane są za osiągnięcia uzyskane w roku bazowym. 

Rozdział 3. 

Stypendia naukowe 

§ 5. O stypendium naukowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy: 

1) posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki; 

2) w roku bazowym uzyskali ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz średnią ocen odpowiednio: 

a) w liceum i technikum - co najmniej 4,5; 

b) absolwenci gimnazjum/szkoły podstawowej - co najmniej 4,75; 

3) w roku szkolnym, na który przyznawane są stypendia, będą pobierali naukę w szkole ponadpodstawowej  

na terenie Powiatu bez względu na miejsce zamieszkania. 

Rozdział 4. 

Stypendia artystyczne  

§ 6. O stypendium artystyczne mogą się ubiegać uczniowie, którzy: 

1) zajmują się twórczością artystyczną rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia indywidualnie  

lub zespołowo, co potwierdzają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej: 

literatura; sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia); muzyka i śpiew; 

taniec; teatr; film; lub twórczość ludowa; 

2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego; 

3) w roku bazowym uzyskali ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą oraz średnią ocen odpowiednio: 

a) w liceum i technikum - co najmniej 4; 

b) absolwenci gimnazjum/szkoły podstawowej - co najmniej 4,25; 
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c) w przypadku przedłożenia uwierzytelnionej kopii świadectwa szkolnego potwierdzającego pobieranie 

nauki dodatkowo w szkole artystycznej, wymagana średnia ocen, o której mowa w lit. a i b, jest niższa 

o 0,5; 

4) w roku szkolnym, na który przyznawane są stypendia, będą uczniami szkoły ponadpodstawowej. 

Rozdział 5. 

Stypendia sportowe  

§ 7. O stypendium sportowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy: 

1) posiadają udokumentowane szczególne wyniki sportowe osiągnięte w dyscyplinach, w których 

współzawodnictwo organizowane jest przez polskie związki sportowe ujęte w wykazie Ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej; 

2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego; 

3) w roku szkolnym, na który przyznawane są stypendia, będą uczniami szkoły ponadpodstawowej. 

§ 8. 1. W przypadku stypendium sportowego uczeń zostaje pozbawiony stypendium w sytuacji gdy: 

1) został zawieszony w prawach zawodnika; 

2) nie realizuje obowiązku nauki; 

3) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami norm społecznych, naraził dobre 

imię szkoły lub klubu sportowego, a tym samym wizerunek Stypendysty Rady Powiatu Wrocławskiego. 

2. Decyzję o pozbawieniu ucznia stypendium sportowego podejmuje Zarząd na wniosek dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej lub klubu sportowego. 

Rozdział 6. 

Zasady i warunki 

§ 9. 1. Wnioskujący, w terminie do dnia 15 lipca danego roku, składa wniosek na formularzu odpowiednim 

dla danej kategorii stypendium, dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie Starostwa. 

2. Do wniosku załącza się: 

1) uwierzytelnioną przez organ wystawiający kopię świadectwa szkolnego; 

2) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe Wnioskującego 

uzyskane w roku bazowym. Dokumenty muszą wskazywać imię i nazwisko Wnioskującego. 

3. W przypadku osiągnięć uzyskanych w okresie ferii letnich danego roku, wniosek o którym mowa  

w ust. 1, może zostać uzupełniony o te osiągnięcia, na formularzu uzupełniającym, dostępnym na stronie 

internetowej oraz w siedzibie Starostwa, w terminie do dnia 3 września danego roku. 

4. Do formularza uzupełniającego załącza się kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których 

mowa w ust. 3 Wnioskującego, ze wskazaniem jego imienia i nazwiska. 

5. O zachowaniu terminów, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, decyduje data wpływu dokumentów  

do Starostwa. 

6. Za prawidłowość danych określonych we wniosku pełną odpowiedzialność ponosi Wnioskodawca  

i/lub opiekun prawny w przypadku niepełnoletniego Wnioskodawcy. 

7. Warunkiem otrzymania stypendium będzie przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego pobieranie 

nauki w szkole ponadpodstawowej, a w przypadku stypendium naukowego szkole ponadpodstawowej  

na terenie Powiatu, w terminie wyznaczonym pismem informującym o przyznaniu stypendium. 

Rozdział 7. 

Zakres działania i kompetencje 

§ 10. 1. Wnioski opiniuje Komisja Stypendialna zwana dalej Komisją. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego jako przewodniczący Komisji; 
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2) przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej; 

3) 2 członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej wskazanych przez  

tę komisję; 

4) 2 członków Zarządu pełniących funkcję radnego Powiatu Wrocławskiego. 

3. Skład osobowy Komisji określa corocznie Zarząd w uchwale o powołaniu Komisji. 

4. Członek Komisji, na wniosek własny, zostaje wyłączony z udziału w pracach Komisji w przypadku 

zaistnienia okoliczności mogących wywołać wątpliwości co do jego bezstronności (stosunek pokrewieństwa 

lub powinowactwa do drugiego stopnia, pozostawanie w konflikcie osobistym lub prawnym z osobą składającą 

wniosek), w zakresie objętym konfliktem interesów. 

5. Komisja opiniuje wnioski w obecności co najmniej połowy wszystkich członków. 

§ 11. 1. Komisja, po zapoznaniu się z danymi zawartymi we wniosku, opiniuje wnioski biorąc pod uwagę 

udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane w roku bazowym oraz przyznaje 

każdemu z wniosków określoną liczbę punktów liczoną według wzoru: 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

1) A – całkowita liczba przyznanych punktów;  

2) B – punkty za osiągnięcia, o których mowa w ust. 2, przyznawane w liczbie od 0 do 6; 

3) C – średnia ocen Komisji w skali od 0 do 6 punktów; 

4) D – punkty dodatkowe za średnią ocen. 

2. Punkty (B) Komisja przyznaje za osiągnięcia w kategorii, której dotyczy wniosek, według zasad  

oraz w liczbie określonej w załączniku nr 1. 

3. Średnia ocen Komisji (C) wynika ze zsumowania liczby punktów przyznanych przez poszczególnych 

członków Komisji oraz podzielenia otrzymanej sumy punktów przez liczbę obecnych członków Komisji. 

4. Komisja, na podstawie całkowitej liczby punktów (A) przyznanej dla każdego wniosku, ustala ranking 

wniosków dokonując ich podziału wg kategorii stypendiów, a w każdej kategorii wg typu szkoły, do której 

uczęszczał Wnioskujący w roku bazowym. 

5. Stypendium przyznaje się uczniom, którzy uzyskali w kolejności najwyższą liczbę punktów. 

6. Na podstawie rankingu Komisja wnioskuje do Zarządu o ustalenie ilości stypendiów w poszczególnych 

kategoriach oraz zatwierdzenie proponowanej listy Stypendystów. 

§ 12. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni członkowie Komisji. 

§ 13. 1. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji, biorąc pod uwagę ranking wniosków ustalony 

przez Komisję, określa ilość stypendiów w poszczególnych kategoriach oraz listę Stypendystów. 

2. Stypendium otrzymuje wyłącznie Stypendysta, który spełnił warunek, o którym mowa w § 9 ust. 7. 

3. Stypendysta może otrzymać wyłącznie jedno stypendium niezależnie od liczby złożonych wniosków. 

4. Wnioski niespełniające wymogów określonych w § 5 do 9 pozostają bez rozpatrzenia. 

5. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 14. 1. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy w danym roku szkolnym (od września  

do czerwca). 

2. Miesięczna wysokość stypendium, wynosi 300 zł. 

§ 15. Informacja o przyznaniu stypendiów podawana jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

listy Stypendystów na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Starostwa. 
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Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 16. Traci moc uchwała nr XXII/191/18 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 

Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności 

edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. 

poz. 2929). 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego: 

P. Chmurzyński
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Załącznik do uchwały Nr VI/53/19 

Rady Powiatu Wrocławskiego 

z dnia 8 maja 2019 r. 

 

Punkty za szczególne osiągnięcia uzyskane przez Wnioskującego  

o Stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego 

1. Komisja przyznaje punkty za dany szczebel osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego. 

2. Punkty przyznawane są po przeliczeniu puli punktów roboczych dla osiągnięć indywidualnych: 

1) naukowych uzyskanych w konkursach, turniejach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach o charakterze 

niekomercyjnym, których celem jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego 

myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepsze 

przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, 

organizowanych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie danego przedsięwzięcia; 

2) artystycznych; 

3) sportowych uzyskanych we współzawodnictwie organizowanym przez polskie związki sportowe; 

według poniższej tabeli: 

Szczebel osiągnięcia 
Osiągnięte 

miejsce 
Liczba punktów 

roboczych 

 

Kategoria 
Przedział punktów 

roboczych 

Liczba 

punktów za 

osiągnięcia  

Międzynarodowy 

I-III 80 

Naukowa 

powyżej 120 6 
101-120 5 

IV-X 50 
81-100 4 
61-80 3 

poniżej X 30 
41-60 2 
20-40 1 

Ogólnopolski 

I-III 50 

Artystyczna 

powyżej 90 6 
76-90 5 

IV-X 30 
61-75 4 
46-60 3 

poniżej X 20 
31-45 2 
15-30 1 

Wojewódzki 
I-III 30 

Sportowa 

powyżej 500 6 
IV-X 20 401-500 5 

Powiatowy/ 
Gminny 

I-III 5 
301-400 4 
201-300 3 

Powołanie/ 

reprezentacja Kadry 
Narodowej 150 101-200 2 

Wojewódzkiej 50 50-100 1 

4) pozostałe osiągnięcia naukowe i sportowe punktowane są jak za szczebel osiągnięcia powiatowy/gminny; 

5) za osiągnięcia inne niż indywidualne przyznawana jest połowa liczby punktów roboczych. 

3. Za tytuł laureata przyznawana jest liczba punktów roboczych jak za miejsce I-III. 

4. Za tytuł finalisty przyznawana jest liczba punktów roboczych jak za miejsce IV-X. 

5. Za miejsce I-III w eliminacjach na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim przyznawana jest 

połowa liczby punktów roboczych przypadających dla danego szczebla osiągnięcia. 

6. Za osiągnięcia sportowe klasyfikowane jedynie w ogólnopolskich rankingach, będących oficjalną 

klasyfikacją zawodników, przyznawane jest 50 punktów roboczych za miejsce I-III, wyłącznie w przypadku 

potwierdzenia osiągnięcia przez prowadzący zawodnika klub sportowy. 

7. Wyróżnienie za uczestnictwo nie jest punktowane. 
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8. W przypadku niejednoznacznego zapisu na dokumencie potwierdzającym osiągnięcie, wymagany jest do 

wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez 

ucznia/zawodnika miejsce i termin wydarzenia (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego 

związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego 

upoważnienia). 
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