
UCHWAŁA NR …/…/20 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………………… 2020 r. 
 
 

w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych 
uczęszczających do ponadpodstawowych szkół mających siedzibę na terenie 

województwa podkarpackiego 
 
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 i 4 Ustawy 
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) 
  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Przyjmuje się program wsparcia stypendialnego dla uczniów zdolnych 

uczęszczających do ponadpodstawowych szkół mających siedzibę na terenie 
województwa podkarpackiego. 

2. Program stypendialny dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów. 

3. Program stypendialny skierowany jest do uczniów osiągających wysokie wyniki 
w nauce, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się 
w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie ogólne oraz 
w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, których 
siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego. 
 

§ 2 
 

Celem programu jest wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu 
wykształcenia uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących 
kształcenie ogólne oraz wzrost kompetencji zmierzający do wykształcenia 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych 
i wzbogacenie oferty edukacyjnej tych szkół. 

 
§ 3 

 
1. Jako formy realizacji programu ustanawia się: 

1) wsparcie stypendialne dla uczniów kształcących się w ponadpodstawowych 
szkołach prowadzących kształcenie ogólne, 

2) wsparcie stypendialne dla uczniów kształcących się w ponadpodstawowych 
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 

2. Wsparcie stypendialne ma postać stypendium pieniężnego z przeznaczeniem na cele 
edukacyjne. 

3. Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego. 
4. Szczegółowe zasady udzielania stypendiów, zakres, formę, warunki i kryteria oraz 

tryb postepowania w sprawie o przyznanie stypendium i realizacji wsparcia 
stypendialnego określają odrębne uchwały. 
 

 



§ 4 
 

Środki na realizację programu pochodzić będą z trzech źródeł: Unia Europejska, Budżet 
Państwa oraz wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu 
terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans 
edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. W przypadku 
przyjęcia tych programów, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, na 
mocy art. 90t ust. 4 ww. ustawy, określa szczegółowe warunki udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych 
uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności 
przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy 
osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze. 

Jak wynika z przytoczonego wyżej upoważnienia ustawodawca w pierwszej 
kolejności zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do przyjęcia programu 
będącego aktem o charakterze wewnętrznym, wyznaczającym kierunki działania 
w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży. Następnie w oparciu o dany program organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego powinien określić szczegółowe warunki, zakres oraz tryb 
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. 

Mając na uwadze fakt iż, Departament Edukacji, Nauki i Sportu przygotowuje 
corocznie program wsparcia stypendialnego dla uzdolnionych uczniów i uczennic 
kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie ogólne oraz 
w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, wynikający 
z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


