
UCHWAŁA NR XXXIII/230/2021 
RADY POWIATU TURECKIEGO 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na 
kierunkach pielęgniarskim i położniczym 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630) Rada powiatu tureckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku pielęgniarskim oraz 
położniczym, kryteria i sposób przyznawania stypendium, maksymalną wysokość stypendium, o którą może 
ubiegać się student, warunki wypłacania stypendium oraz warunki zwrotu stypendium  i odstąpienia od żądania 
jego zwrotu.  

2. Celem ustanowienia stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku pielęgniarskim oraz 
położniczym jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Turku. 

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) studencie - należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia 
na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo w uczelni, która działa na podstawie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, 

2) stypendium - należy przez to rozumieć pomoc materialną w formie finansowej, przyznawaną na podstawie 
niniejszej uchwały i wypłacaną ze środków Powiatu Tureckiego, 

3) SP ZOZ - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku. 

4. Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy przypadających od 1 października danego roku 
kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. 

5. Stypendium może być przyznane nie więcej niż 6 studentom na jeden rok akademicki. 

6. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 800,00 zł brutto miesięcznie. 

§ 2. 1. Stypendium może być przyznane studentowi III, IV lub V roku studiów uczelni wyższej pierwszego 
stopnia,  lub I i II roku studiów uczelni wyższej drugiego stopnia, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) jest studentem uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim lub położniczym, 

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) w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składa wniosek, osiągnął średnią ocen nie niższą niż 
3,75, przy czym w przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia rokiem poprzedzającym jest III 
rok studiów pierwszego stopnia, 

4) 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 Turecki jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów, 
na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium. 

2. Przed przyznaniem stypendium Zarząd Powiatu Tureckiego zasięga opinii kierownika SP ZOZ. 

§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta, przy czym złożenie wniosku nie gwarantuje 
przyznania stypendium. 
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2. Nabór wniosków o przyznanie stypendium ogłasza i przeprowadza Zarząd Powiatu Tureckiego. 
Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Tureckiego, w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Turku, najpóźniej do 30 lipca danego roku 
kalendarzowego. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

1) imię/imiona i nazwisko studenta, 

2) datę urodzenia studenta, 

3) adres zamieszkania studenta oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, 

4) nazwę uczelni i wydziału, na którym student pobiera naukę, 

5) rok studiów, 

6) numer rachunku bankowego, na które będzie wypłacane stypendium, 

7) zgodę studenta na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z rozpatrzeniem wniosku 
o przyznanie stypendium i wypłatą oraz zwrotem stypendium. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów, 

2) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, 

3) zobowiązanie do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia pracy w SP ZOZ w pełnym wymiarze czasu 
pracy, przez okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Turku, w terminie 
określonym w informacji o naborze wniosków. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został 
nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne 
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. 

7. Wnioski nie spełniające warunków, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz wnioski złożone po terminie 
nie będą rozpatrywane. 

8. Jeżeli ilość prawidłowo złożonych wniosków przekracza określoną w § 1 ust. 3 liczbę osób 
uprawnionych do otrzymania stypendium, w pierwszej kolejności stypendium przyznawane będzie studentom, 
którym było ono przyznane w latach poprzednich, a w dalszej kolejności - według kolejności złożonych 
wniosków. 

9. W przypadku nie rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na stypendia w danym roku 
dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowego naboru, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
uchwale. 

§ 4. 1. Zarząd Powiatu Tureckiego rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium w terminie do 
20 października danego roku. 

2. Stypendium wypłacane jest na konto wskazane przez studenta we wniosku. 

3. Studenci o przyznaniu stypendium informowani są pisemnie. 

4. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej ze studentem. 

5. W terminie 14 dni od rozpoczęcia drugiego semestru student przedkłada aktualne zaświadczenie 
o odbywaniu studiów wydane przez uczelnię. 

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

2. Student traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku: 

1) podania nieprawdziwych danych we wniosku o przyznanie stypendium, 
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2) nieprzedłożenia, w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru, zaświadczenia o odbywaniu studiów, 
wydanego przez uczelnię, 

3) skreślenia z listy studentów, 

4) rezygnacji ze stypendium, 

5) rozwiązania umowy o udzielenie stypendium, 

6) korzystania z urlopu określonego w regulaminie studiów albo z innej przerwy w studiach, 

- począwszy od miesiąca, w którym okoliczności te wystąpiły. 

3. W przypadku: 

1) którym mowa w ust. 2, 

2) niepodjęcia zatrudnienia w SP ZOZ w Turku w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów lub 
nieprzepracowania  co najmniej 3 lat w SP ZOZ  na stanowisku zgodnym z ukończonymi studiami, 
z przyczyn leżących po stronie studenta, 

- student zobowiązany jest do zwrotu, w terminie 30 dni, całej wypłaconej mu kwoty stypendium wraz 
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wypłaty stypendium do dnia zwrotu, na 
rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Turku. 

4. W przypadkach uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją studenta, Zarząd Powiatu Tureckiego może, 
na umotywowany wniosek studenta: 

1) odroczyć termin zwrotu należności, o której mowa w ust. 3, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, albo 

2) rozłożyć  należność, o której mowa w ust. 3, na nie więcej niż 6 równych miesięcznych rat, płatnych do 
końca miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student złożył wniosek 
o rozłożenie na raty. 

5. Student zobowiązany jest do niezwłocznego informowania na piśmie Zarządu Powiatu Tureckiego 
o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2. 

§ 6. 1. Stypendium na rok akademicki 2021/2022 zostanie przyznane w terminie do 20 stycznia 2022 roku 
na okres 6 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. 

2. Nabór wniosków o przyznanie stypendium na okres, o którym mowa w ust. 1, zostanie ogłoszony 
w terminie do 30 listopada 2021 r. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Tureckiego 

 
 

Piotr Szewczyński 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXIII/230/2021 

RADY POWIATU TURECKIEGO 

Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021 R. 

w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom 

kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym 

 

 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce i powiecie tureckim obserwuje się znaczący niedobór 
pielęgniarek i położnych. Problem z pozyskaniem kadry ma także Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Turku. Wzmocnienie personelu medycznego powiatowego szpitala jest istotnym czynnikiem 
utrzymywania wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu tureckiego.  

 Stworzenie systemu motywacji i zachęty do pracy w szpitalu powiatowym w Turku poprzez między 
innymi przyznawanie stypendium ze środków budżetu powiatu tureckiego dla studentów pielęgniarstwa i 
położnictwa ma na celu pozyskiwanie młodego personelu. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały 
jest zasadne. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium może 
być przyznane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Z kolei w myśl ust. 2 
przytoczonego artykułu, Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa: 

1) rodzaj stypendium; 
2) kryteria i sposób przyznawania stypendium; 
3) maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać się student; 
4) warunki wypłacania stypendium.  

Nadto, stosownie do ust. 3, Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 
również określić warunki zwrotu stypendium i odstąpienia od żądania jego zwrotu. 

Umocowanie do podjęcia niniejszej uchwały wynika również z art. 12 pkt 10a ustawy z 
dnia 25 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym do wyłącznej właściwości 
rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i 
studentów. 
 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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