Uchwała Nr XV/108/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się
w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Na podstawie art.12 pkt lOa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2019 poz. 511), art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

1.

Określa się zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunku
lekarskim, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2
1 .Stypendium ma formę finansową i jest przyznawane na okres 9 miesięcy (od 01 października
danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku), począwszy od IV roku
studiów do ich ukończenia.
2.Wysokość stypendium wynosi 1.500,00 zł miesięcznie. Od tej kwoty dokonuje się potrąceń
należności publicznoprawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.

3
Stypendium będzie wypłacane ze środków budżetu Powiatu Jasielskiego.

4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik do Uchwały

Nr XV/108/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN
określający zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole
wyższej na kierunku lekarskim.
1.

Niniejszy regulamin określa rodzaj,

kryteria i sposób przyznawania stypendium

dla studentów kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, wysokość
przyznanego stypendium, a także warunki wypłacania oraz zwrotu stypendium.
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 Rzeczypospolitej Polskiej, działającej na podstawie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
2)stypendium - należy przez to rozumieć pomoc materialną w formie finansowej, wypłacanej
ze środków Powiatu Jasielskiego,
3)kandydacie - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o stypendium.
3.

Stypendium może być przyznane począwszy od IV roku studiów lekarskich do czasu ich
zakończenia, studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim,
2)nie powtarza roku,
3)nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego
i rodzicielskiego
4)zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się bezpośrednio po zakończeniu
studiów lekarskich do odbycia stażu w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, zwanym dalej
Szpitalem, a następnie, po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza, do podjęcia
zatrudnienia

na

stanowisku

lekarza

w

pełnym

pracy, na okres co najmniej 5 łat w Szpitalu. Warunek ten

wymiarze

czasu

dotyczy również lekarzy,

którzy rozpoczną specjalizację w Szpitalu w trybie rezydenckim.
4.

1.Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów
oraz zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Jaśle i w Szpitalu do dnia 30 sierpnia danego roku kalendarzowego.
Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków jest także przekazywana szkołom wyższym
kształcącym na kierunku lekarskim. Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie
stypendium w roku 2019 nastąpi do dnia 20 września.
2.Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje

zainteresowany

student.

3.Wniosek, na druku zgodnym z załącznikiem do niniejszego Regulaminu, należy złożyć
osobiście w Starostwie Powiatowym w Jaśle lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu
do Starostwa Powiatowego w Jaśle) w terminie do 15 września danego roku
kalendarzowego. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania. Wnioski
składane w 2019 roku należy złożyć do dnia 29 września.

4. Do wniosku należy dołączyć:
1)zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
2)zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów
przed złożeniem wniosku,
3)oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i nie powtarza roku.
4)oświadczenie studenta o nie pobieraniu stypendium z innych jednostek samorządu
terytorialnego i braku zobowiązań z tym związanych
5)oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z przyznaniem stypendium i świadczeniem pracy
5.

1.Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu
w Jaśle, zwana dalej Komisją. W skład Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Zarządu
Powiatu w Jaśle oraz Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważnioną.
2.Komisja przeprowadza głosowanie zwykłą większością głosów.
3.W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji.
4.Do zadań Komisji należy:
1)sprawdzenie wniosków o stypendium pod względem poprawności formalnej,
2)wybór wniosków do zarekomendowania Zarządowi,
3)przedstawienie Zarządowi Powiatu stanowiska Komisji.
5.Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w 4 nie będą
rozpatrywane.
6.Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji pierwszeństwo będą mieć wnioski
o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku,
a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen brana będzie pod uwagę średnia za rok
go poprzedzający,
7.O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w Jaśle po zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji- w terminie nie dłuższym niż do 30 września danego roku
kalendarzowego.
8.Stypendium może zostać przyznane przez Zarząd Powiatu w Jaśle na dany rok
akademicki maksymalnie trzem studentom, z uwzględnieniem ilości środków
finansowych przeznaczonych na stypendia, określonych w uchwale budżetowej Powiatu
Jasielskiego na dany rok budżetowy oraz potrzeb kadrowych Szpitala.

6.

1.Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki:
1 jprzyznania stypendium,
2)zasady wypłaty,
3)okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium,
4) okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty
odpowiadającej całości stypendium dotychczas wypłaconego wraz z
odsetkami ustawowymi.
2.Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową.
7.

1. Stypendium przysługuje począwszy od IV roku tylko w czasie trwania studiów.

2. Stypendium wypłacane będzie co miesiąc od października danego roku do czerwca
następnego roku.
8.

1.Student traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w przypadku:
1)podania nieprawdziwych danych we wniosku o stypendium;
2)nieprzedłożenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru zaświadczenia szkoły wyższej
o odbywaniu studiów,
3)utraty statusu studenta kierunku lekarskiego
4)rezygnacji z prawa do stypendium i rozwiązania umowy o stypendium,
5)korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz
• urlopu rodzicielskiego.
2.Po zakończeniu urlopów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 wypłacanie stypendium może być
wznowione na wniosek studenta.
3.Student ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania Starostwa Powiatowego
w Jaśle o każdym przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1.
4.Stypendium nie przysługuje od miesiąca, w którym zaistniały okoliczności, o których mowa
w ust. 1.

5.Na wniosek studenta, po ustaniu okoliczności wymienionych ust. 1 oraz po rozpatrzeniu przez
Zarząd Powiatu w Jaśle, wznowienie wypłaty stypendium może nastąpić od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym ustały przesłanki powodujące utratę prawa do
otrzymania stypendium.
9.

1.Stypendium wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia przekazania stypendium,
podlega zwrotowi w przypadku:
1/ podania nieprawdziwych danych we wniosku o udzielenie stypendium
2/ utraty statusu studenta kierunku lekarskiego
3/ rezygnacji z prawa do stypendium i rozwiązania umowy o stypendium
4/ nie odbycia stażu i/lub nie podjęcia zatrudnienia w Szpitalu na stanowisku lekarza w
terminie i w przypadkach określonych w 3 pkt 4 regulaminu
5/ wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę na stanowisku lekarza, zawartej z osobą
pobierającą stypendium przed upływem 5 lat od podjęcia zatrudnienia.
2.Zwrot stypendium wraz z odsetkami następuje na rachunek Powiatu Jasielskiego w ciągu
30 dni od dnia wystąpienia zdarzeń powodujących utratę prawa do stypendium.
3.Na wniosek pobierającego stypendium, w uzasadnionych przypadkach, leżących po jego
stronie, podyktowanych zwłaszcza sytuacją zdrowotną, Zarząd Powiatu może
określić inny termin i warunki zwrotu stypendium wraz z odsetkami, bądź też
odstąpić od żądania zwrotu.

PRZEWODIWCZĄCY RADY
Robert Snoch

Załącznik do Regulaminu określającego zasady przyznawania
stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na
kierunku lekarskim

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
DLA STUDENTA SZKOŁY WYŻSZEJ O KIERUNKU LEKARSKIM
Wypełnia student
Data

Miejscowość:
Nazwisko
Imię (imiona)
Pesel
Tel. kontaktowy
Adres e-mail:
Pełna nazwa uczelni

Średnia ocen za III rok akademicki *
Średnia ocen za IV rok akademicki *
Średnia ocen za V rok akademicki *
Miejsce stałego zamieszkania
nr domu/

ulica

mieszkania

powiat

miejscowość
kod pocztowy

województwo

-

Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą integralną część wniosku

data i podpis studenta

Wypełnia Komisja Y vY^ YY^ Y .Y vYSY ; 'l,;/ 'Y/Y^-/"% :j '
* Komisja proponuje przyznanie stypendium:
w kwociezł brutto /m-c

Podpis Przewodn iczącego Komisji

słownie

złotych

*Wniosek nie został uwzględniony (z powodu)

niepotrzebne skreślić

PRZEWODADY

Rob

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W celu rozpatrzenia złożonego przez Państwa wniosku o przyznanie stypendium dla studenta
kształcącego się w szkole wyższej na kierunku lekarskim oraz wypłaty i rozliczenia przyznanego
stypendium, konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit b RODO (Rozporządzenie 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.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące
sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój
nr 218; e-mail: iod@powiat.jaslo.pl
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwia uzyskanie stypendium.
Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie.
Odbiorcami danych osób, które złożą wniosek będą członkowie komisji powołanej przez Zarząd
Powiatu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady przyznawania stypendium studentom
kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.
Odbiorcami danych osób, które uzyskają stypendium będzie właściwy urząd skarbowy oraz Szpital
Specjalistyczny w Jaśle (jako przyszły pracodawca), a także ewentualnie organy właściwe do
prowadzenia postępowań windykacyjnych. Wgląd w Państwa dane mogą mieć również upoważnieni
pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z
siedzibą w Zabrzu, która świadczy usługę asysty technicznej systemu informatycznego służącego do
przetwarzania danych.
Dane będą przetwarzane przez czas naboru wniosków i okresu ewentualnego otrzymywania
stypendium.

Po zakończeniu naboru lub zakończeniu obowiązywania umowy, dane będą przechowywane
przez okres właściwy dla kategorii archiwalnej BE 10, zgodnie z przepisami o narodowym zasobie
archiwalnym.

Posiadają Państwo następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art. 15 RODO,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych -na podstawie art. 16 RODO,
prawo żądania usunięcia danych osobowych — na podstawie art. 17 RODO,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie
Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą
profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe" --> „Ochrona danych osobowych".
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Robert Snoch

