
PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA Nr ………………………………. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………………………………… 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. 
zm.1 ), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz w związku z uchwałą nr XXIII/380/20 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 
wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu". 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§  1. 

 

W uchwale nr XXIII/381/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 
2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży 
uzdolnionej „Nie zagubić talentu” (Dz.Urz.Woj.Podka. z 2020 r. poz. 2722; zm.: Podka. 
z 2021 r. poz. 1927) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§  2. O stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe może ubiegać się osoba, 
która w dniu składania wniosku: 

1) jest uczniem szkoły podstawowej położonej na terenie województwa 
podkarpackiego i: 
a) posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe na szczeblu co 

najmniej wojewódzkim, w tym co najmniej jedno osiągnięcie jest uzyskane 
w olimpiadzie bądź w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty oraz 

b) uzyskała średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,20, 
2) jest uczniem szkoły ponadpodstawowej położonej na terenie województwa 

podkarpackiego i: 
a) posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe na szczeblu co 

najmniej wojewódzkim i co najmniej jedno osiągnięcie jest uzyskane na 
szczeblu ogólnopolskim oraz 

b) uzyskała średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,80.”, 

 

                                                 
1 zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834. 



 

2) po § 2 dodaje się § 2a w następującym brzmieniu: 
„§ 2a. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o konkursach, turniejach  
i olimpiadach należy przez to rozumieć: 
1) konkursy interdyscyplinarne, konkursy przedmiotowe, konkursy tematyczne dla 

uczniów szkół podstawowych organizowane ze wszystkich zajęć edukacyjnych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły podstawowej dla klas IV-VIII, 

2) olimpiady interdyscyplinarne, olimpiady przedmiotowe, olimpiady 
z  przedmiotów dodatkowych, olimpiady tematyczne dla uczniów szkół 
podstawowych i szkół ponadpodstawowych, 

3) turnieje dla uczniów branżowej szkoły I stopnia obejmujące problematykę 
związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej, 

- organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036).”, 

 

3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) w dniu składania wniosku jest uczniem szkoły położonej na terenie 
województwa podkarpackiego,”, 
 

4) w § 4 
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w dniu składania wniosku jest uczniem szkoły położonej na terenie 
województwa podkarpackiego,”. 

b) w ust. 1 skreśla się pkt 2, 
c) skreśla się ust. 6, 

 

5) w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
„2. Nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1 przyznaje się nie częściej niż co 3 
lata.”, 

 

6) w § 6: 
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wnioski składa się do Zarządu Województwa Podkarpackiego za 
pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do dnia 15 lipca każdego 
roku. O dacie złożenia decyduje data nadania wniosku.”, 

b) dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 
„13. Wniosek, z którego wynika, iż nie spełnia on wymagań określonych w § 2 
i § 3 nie będzie rozpatrywany.”, 

 

7) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Stypendium nie przysługuje uczniowi, który otrzymał inne stypendium naukowe 
przyznane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.”, 
 

8) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 
„7a. 1. Komisja opiniująca wnioski o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia 
naukowe dla uczniów szkół podstawowych, przyznając punkty uwzględnia 
w szczególności: 



1) średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych,  
2) osiągnięcia: 

a) w konkursach i olimpiadach organizowanych na podstawie rozporządzenia, 
o którym mowa w § 2a, 

b) edukacyjne inne. 
2. Komisja opiniująca wnioski o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia 

naukowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, przyznając punkty 
uwzględnia w szczególności: 
1) średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych,  
2) osiągnięcia w olimpiadach i turniejach organizowanych na podstawie 

rozporządzenia, o którym mowa w § 2a: 
a) olimpiady przedmiotowe, których laureaci zwolnieni są z egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu, 
b) olimpiady, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie 

egzaminacyjnym, 
c) turnieje i olimpiady, w których laureaci i finaliści są zwolnieni z części 

pisemnej egzaminu zawodowego, 
3) osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym, 
4) konkursy organizowane przez szkoły wyższe, 
5) inne osiągnięcia naukowe. 

3. Komisja opiniująca wnioski o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia 
artystyczne uwzględnia w szczególności: 
1) osiągnięcia na poziomie międzynarodowym, 
2) osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim, 
3) osiągnięcia na poziomie wojewódzkim. 

4. Komisje opiniujące mogą wziąć pod uwagę sytuację rodzinną lub materialną 
kandydata do stypendium. 

5. Komisja o przyznanie nagród pieniężnych ocenia wnioski pozytywnie bądź 
negatywnie. Pozytywnie ocenione wnioski o przyznanie nagród pieniężnych 
przedstawiane są Zarządowi Województwa Podkarpackiego.”, 

 

9) w § 9: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy, od dnia 1 września do dnia 
30 czerwca następnego roku. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 
400  zł.”, 

b) skreśla się ust. 10, 

 

10) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa 
Podkarpackiego może przyznać nagrodę pieniężną z własnej inicjatywy. 
Przepisów § 4 nie stosuje się.”, 
 

11)  w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. W roku 2022, przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów i nagród 
pieniężnych, uwzględnia się przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”, 

 



§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  



UZASADNIENIE 

Proponowane zmiany w Programie wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić 
talentu” dotyczą: 

− zrezygnowano z warunku, który uzależniał prawo do składania wniosku od 
ukończenia VI klasy szkoły podstawowej (w przypadku stypendium za wybitne 
osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężnej), 

− dodano, iż uczeń powinien spełnić wszystkie określone wymagania w dniu 
składania wniosku o stypendium, 

− wskazano, iż uczeń szkoły podstawowej (absolwent szkoły podstawowej) powinien 
posiadać co najmniej jedno osiągnięcie uzyskane w olimpiadzie bądź konkursie 
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty, 

− wskazano, iż uczeń szkoły ponadpodstawowej powinien posiadać co najmniej 
jedno osiągnięcie uzyskane na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, 

− zdefiniowano co należy rozumieć przez konkursy, turnieje i olimpiady, 

− wprowadzono zasadę, iż o nagrodę pieniężną dla danego zespołu artystycznego 
lub zespołu naukowego szkoła (placówka) może ubiegać się nie częściej niż co 3 
lata, 

− określono co komisja opiniująca powinna wziąć pod uwagę podczas oceny 
wniosków, 

− zmieniono termin składania wniosku z 31 lipca na 15 lipca każdego roku, 

− zwiększono miesięczną wysokość stypendium z 300 zł na 400 zł. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 


