REGULAMIN
Przyznawania Stypendium Powiatu Będzińskiego
dla Najzdolniejszych Studentów –
Mieszkańców Powiatu Będzińskiego.
Cel i charakter stypendium
1. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla
najzdolniejszych studentów – mieszkańców Powiatu Będzińskiego.
2. Stypendium przyznawane jest studentom studiów wyższych studiujących w formie
stacjonarnej na uczelniach publicznych jak i niepublicznych, z wpisem do rejestru
uczelni niepublicznych, po ukończeniu których student otrzymuje tytuł licencjata,
inżyniera lub magistra, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 26 roku
życia.
3. Stypendium dla studentów przyznawane jest w trzech dziedzinach, za szczególne
osiągnięcia
a) naukowe,
b) artystyczne,
c) sportowe
4. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla studenta, którego zdolności i
zainteresowania wykraczają poza program studiów.
5. Stypendium powinno sprzyjać rozwojowi uzdolnień i zainteresowań, a także
pobudzać twórcze myślenie oraz wspomagać umiejętności stosowania zdobytej
wiedzy w praktycznym działaniu.
Warunki zgłoszenia
6. Stypendium może być przyznane studentom:
1) legitymującym się średnią ocen, co najmniej 4,5 liczoną jako średnia
arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń w danym semestrze, a ponadto
posiadającym osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki lub sportu,
takie jak:
a) nagrody i wyróżnienia w konkursach na pracę naukową,
organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia naukowe,
b) nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych,
c) nagrody i wyróżnienia w zawodach sportowych krajowych
i międzynarodowych,
d) publikacje w wydawnictwach naukowych i specjalistycznych,
e) udział w konferencjach i seminariach naukowych,
f) praca w kołach naukowych;

2) w przypadku szczególnie wybitnych osiągnięć studenta w jednej dziedzinie
wiedzy na poziomie ogólnokrajowym lub międzynarodowym średnia ocen
nie jest brana pod uwagę.
7. O przyznanie stypendium ubiegać się można po ukończeniu szkoły
ponadpodstawowej kończącej się maturą, pod warunkiem dołączenia do wniosku
decyzji komisji rekrutacyjnej uczelni wyższej o przyjęciu na studia stacjonarne.
8. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się absolwent szkoły ponadpodstawowej,
stypendium może być przyznane:
1) za osiągnięcia naukowe – finalistom i laureatom konkursów i olimpiad
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, którzy uzyskali w klasyfikacji
końcowej średnią ocen 5,0 i więcej;
2) za osiągnięcia artystyczne – finalistom i laureatom konkursów
artystycznych na szczeblu wojewódzkim, którzy uzyskali w klasyfikacji
końcowej średnią ocen, co najmniej 4,0;
3) za osiągnięcia sportowe – finalistom i laureatom konkursów i olimpiad
sportowych na szczeblu wojewódzkim, którzy uzyskali w klasyfikacji
końcowej średnią ocen, co najmniej 4,0;
4) w przypadku szczególnie wybitnych osiągnięć ucznia w dziedzinie nauki,
kultury i sztuki lub sportu na poziomie ogólnokrajowym lub
międzynarodowym średnia ocen nie jest brana pod uwagę.
Zasady zgłaszania kandydatów.
9. Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogą:
1) Rektorzy, dziekani, rady wydziałów wyższych uczelni,
2) dyrektorzy placówek kulturalnych i sportowych,
3) zainteresowany kandydat.
10. Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć następujące dokumenty:
1) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni rok akademicki,
2) wypis z indeksu wraz z wpisem o zaliczeniu mijającego semestru,
3) uwierzytelnione dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata,
4) oświadczenie studenta, że jest mieszkańcem jednej z gmin Powiatu Będzińskiego
w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.
U. z 1964 roku Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
11. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się absolwent szkoły ponadpodstawowej,
do wniosku należy dołączyć:
1) opinię rady pedagogicznej szkoły, której kandydat do stypendium jest
absolwentem, albo opinię dyrektora innej placówki oświatowej, kulturalnej lub
sportowej,
2) uwierzytelnioną kopię świadectwa szkolnego za ostatni rok szkolny,
3) uwierzytelnioną kopię świadectwa dojrzałości,
4) zaświadczenie ze szkoły o średniej ocen za ostatni rok szkolny,
5) uwierzytelnione kopie dyplomów potwierdzające osiągnięcia kandydata,
6) uwierzytelniona kopię decyzji komisji rekrutacyjnej uczelni wyższej o przyjęciu
na studia stacjonarne;
7) oświadczenie ucznia, że jest mieszkańcem jednej z gmin Powiatu Będzińskiego
w rozumieniu art. 25 w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

12. Uwierzytelnienia dokumentów wymienionych w ust. 10 i ust. 11 może dokonać
uczelnia, której kandydat jest studentem lub wydział właściwy merytorycznie ds.
oświaty w Starostwie Powiatowym w Będzinie na podstawie okazanych
oryginałów.
13. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Biuro Obsługo Klienta Starostwa
Powiatowego w Będzinie w terminie od 1 października do 31 października
każdego roku, z tym zastrzeżeniem, że wnioski o stypendium za rok szkolny
2018/2019 winny być złożone w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia
w życie uchwały przyjmującej niniejszy regulamin.
14. Za datę złożenia zgłoszenia kandydata uważa się datę wpływu wniosku do
Starostwa Powiatowego w Będzinie.
15. Wnioski o stypendium będą rozpatrywane w okresie od 1 listopada do 30 listopada
każdego roku.
Komisja Stypendialna
16. W skład Komisji wchodzą:
1. Starosta lub Wicestarosta,
2. Przewodniczący Rady Powiatu lub Wiceprzewodniczący,
3. Naczelnik wydziału właściwego merytorycznie ds. oświaty lub pracownik tego
wydziału,
4. Przewodniczący lub Członek stałej komisji Rady Powiatu Będzińskiego
właściwej merytorycznie ds. oświaty.
17. Obrady Komisji Stypendialnej uznaje się za ważne, jeśli na posiedzeniu obecnych
jest co najmniej trzech jej członków.
18. Szczegółowy tryb pracy Komisja Stypendialna ustala na swoim posiedzeniu.
19. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z wnioskami oceniają każdą kandydaturę
w głosowaniu tajnym, przyznając punkty w skali od 1 do 10.
20. Protokół z posiedzenia Komisji i listę kandydatów, którzy otrzymali największą
liczbę punktów oraz propozycję wysokości stypendiów Komisja przedstawia
Zarządowi Powiatu.
21. Zarząd Powiatu zatwierdza listy stypendystów
stypendium.

oraz

określa wysokości

22. Rozstrzygnięcie Zarządu Powiatu jest ostateczne i nie przysługuje od niej
odwołanie.
Zasady i tryb przyznawania stypendium
23. Stypendium przyznaje się za poprzedni rok akademicki w formie jednorazowej
wypłaty.
24. Wysokość stypendium dla studentów jest jednakowa, niezależnie od dziedziny
i nie może być wyższa niż 2000,00 zł brutto.

25. Zarząd Powiatu Będzińskiego, może w drodze uchwały, zawiesić przyznawanie
stypendium w danym roku kalendarzowym
26. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie
jest stypendium socjalnym.
27. Uzyskane stypendium
w następnych latach.

w

jednym

roku

nie

wyklucza

jego

otrzymania

28. Stypendium wypłacane jest najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku
w kasie Starostwa Powiatowego bądź na wniosek stypendysty przelewane jest na
jego konto bankowe.
29. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów uzależniona jest
od wysokości środków zaplanowanych na ten cel budżecie Powiatu Będzińskiego
w poszczególnych latach.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania
Stypendium Powiatu Będzińskiego
dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców
Powiatu Będzińskiego

Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 6
42 – 500 Będzin
WNIOSEK
zgłoszenie kandydata do
Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców
Powiatu Będzińskiego
1)
2)
3)
4)
5)

Nazwisko i imię
.......................................................................................................
Adres zamieszkania ........................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego ………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia ................................................................................................
Uczelnia ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(nazwa i adres)

6) Wydział ...........................................................................................................................
7) Kierunek ..........................................................................................................................
8) Rok studiów ..................................................................................................................
9) Potwierdzona średnia ocen .............................................................................................
10) Nazwa instytucji lub imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz adres (ulica, nr,
kod, miejscowość) ........................................................................................................
...........................................................................................................................................
Wykaz załączonych dokumentów:
1) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni rok akademicki,
2) wypis z indeksu wraz z wpisem o zaliczeniu mijającego semestru,
lub
3)
4)
5)
6)
7)
oraz
8)
9)
–
–
–

opinia rady pedagogicznej szkoły, której kandydat do stypendium jest absolwentem,
uwierzytelniona kopia świadectwa szkolnego za ostatni rok szkolny,
uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości,
zaświadczenie ze szkoły o średniej ocen za ostatni rok szkolny,
uwierzytelniona kopia decyzji komisji rekrutacyjnej uczelni wyższej o przyjęciu na studia
stacjonarne;
oświadczenie studenta, że jest mieszkańcem jednej z gmin Powiatu Będzińskiego,
uwierzytelnione dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (wyszczególnić jakie):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Oświadczenie
Oświadczam, że powyższe dane wypełnione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do
niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach oraz przyjmuje odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego
zobowiązania.

……………………………………………
(data, czytelny podpis wnioskodawcy, pieczęć instytucji zgłaszającej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Będzinie danych osobowych zawartych
we
wniosku w celu prowadzenia wszelkich spraw dotyczących otrzymania Stypendium Powiatu Będzińskiego dla
Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Powiatu Będzińskiego. W przypadku przyznania stypendium wyrażam zgodę
na upublicznienie wizerunku kandydata oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie.
Potwierdzam otrzymanie ,,Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych”, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku.

…………………………………………
(data, czytelny podpis kandydata do stypendium)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyznania Stypendium
Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Powiatu
Będzińskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informuje się:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Będzinie
danych osobowych jest Starosta Będziński. Adres Starostwa Powiatowego w Będzinie:
ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin, tel. 32 368 07 00.
2. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Będzińskiego – przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej
zgody.
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@powiat.bedzin.pl
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)
w związku z Uchwałą Nr X/149/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 23 września 2019
roku w sprawie ustanowienia Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych
Studentów – Mieszkańców Powiatu Będzińskiego z późn. zm.).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do złożenia i rozpatrzenia
wniosku o przyznanie Stypendium Powiatu Będzińskiego dla Najzdolniejszych Studentów –
Mieszkańców Powiatu Będzińskiego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia
przeprowadzenia procedury przyznania stypendium uprawnionemu studentowi. Podanie
numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail jest dobrowolne. Niepodanie numeru
telefonu oraz adresu e-mail będzie skutkowało informowaniem wnioskodawcy wyłącznie
drogą pocztową.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania
Stypendium Powiatu Będzińskiego
dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców
Powiatu Będzińskiego

……………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………
……………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o przyznanie Stypendium Powiatu Będzińskiego dla
Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Powiatu Będzińskiego oświadczam, że jestem
mieszkańcem gminy/miasta ………………….…………. wchodzącej w skład Powiatu
Będzińskiego w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

………………………….
(czytelny podpis)

