
  

UCHWAŁA NR VI/56/19 

RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunkach 

pielęgniarskim i położniczym 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1668, poz. 2024; z 2019 r. poz. 276, poz. 447, poz. 534, poz. 577, poz. 730 i poz. 823) uchwala się  

co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa rodzaj stypendium, kryteria i sposób przyznawania stypendium oraz warunki 

wypłacania stypendiów dla studentów kierunku pielęgniarskiego i położniczego, którym będzie przyznawane, 

a także maksymalną wysokość stypendium. 

2. Stypendium ma formę pieniężną i jest przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego 

roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. 

3. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 800,00 złotych miesięcznie. 

§ 2. Stypendium może być przyznane studentowi dowolnego roku studiów, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) jest studentem kierunku pielęgniarskiego lub położniczego, 

2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych 

w regulaminie studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium, 

3) zawrze umowę o udzieleniu stypendium, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia 

jako pielęgniarka/pielęgniarz lub położna, w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego 

Powiat Hajnowski jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu 

studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata. 

§ 3. 1. Zarząd Powiatu Hajnowskiego w drodze uchwały ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium 

oraz zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w podmiotach leczniczych, o których mowa w § 2 pkt 3. 

2. Do złożenia wniosku o stypendium uprawniony jest zainteresowany student. 

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu 

przez studenta nauki zgodnie z planem studiów (bez powtarzania roku, korzystania z urlopów). 

4. Wniosek w sprawie przyznania stypendium składa się w Starostwie Powiatowym w Hajnówce  

przy ul. Aleksego Zina 1, w terminie do dnia 31 października każdego roku. 

5. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania. 
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6. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych 

pocztą lub data wpływu do Urzędu, w przypadku wniosków złożonych osobiście. 

§ 4. 1. Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów. 

2. Student traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku: 

1) przyznania stypendium na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń i dokumentów, które powodują,  

że student nie spełnił warunków do otrzymania stypendium, 

2) nieprzedłożenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru zaświadczenia o odbywaniu studiów wydanego 

przez uczelnię, 

3) rezygnacji z prawa do stypendium lub rozwiązania umowy o udzieleniu stypendium, 

4) utraty statusu studenta, 

5) korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, 

6) niedotrzymania warunków umowy o udzieleniu stypendium. 

3. Student ma obowiązek niezwłocznego pisemnego informowania Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 

w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, 4 i 5. 

4. Po ustaniu okoliczności wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 2 lub zakończeniu urlopów, o których mowa  

w § 4 ust. 2 pkt 5 wypłata stypendium może być wznowiona na wniosek studenta od miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym ustały przesłanki powodujące utratę prawa do otrzymywania stypendium. 

§ 5. 1. Stypendium nie przysługuje od miesiąca, w którym zaistniały okoliczności, o których mowa  

w § 4 ust. 2. 

2. Podanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, utrata statusu studenta bądź niedotrzymanie warunków 

umowy o udzieleniu stypendium – stanowi podstawę do rozwiązania umowy i zwrotu przez studenta całej 

pobranej kwoty stypendium na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Hajnówce w terminie 30 dni  

od wystąpienia powyższych zdarzeń. 

§ 6. Stypendium będzie wypłacane ze środków budżetu Powiatu Hajnowskiego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Saczko 
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