
 

 

UCHWAŁA NR 370/XXXV/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 22 maja 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.1)) oraz art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.2)), 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr 229/XX/2016 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku 

w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego, w załączniku do Uchwały wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Formie pomocy – należy przez to rozumieć Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego lub 

Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, z zastrzeżeniem że przyznanie Nagrody Marszałka 

Województwa Pomorskiego w ramach Przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka 

Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy 

stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe” współfinansowane ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 

3.2.2 następuje na podstawie § 34;”, 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) Rankingu – należy przez to rozumieć imienną listę Wniosków, uszeregowanych pod względem liczby 

uzyskanych punktów, z zastrzeżeniem że w przypadku uzyskania przez kilku uczniów tej samej liczby 

punktów o pozycji w Rankingu zdecydują punkty uzyskane przez ucznia w poszczególnych kryteriach 

zgodnie z hierarchią ważności ustaloną przez Komisję Stypendialną, przy czym w odniesieniu do 

Przedsięwzięcia pomocowego ”Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka 

Województwa Pomorskiego” imienna lista Wniosków powinna być sporządzona odrębnie dla każdego 

typu szkół, zgodnie z systemem oświaty;”, 

c) uchyla się pkt 14; 

2) w § 17: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3) Konkursach, turniejach lub olimpiadach – należy przez to rozumieć konkursy, turnieje lub olimpiady 

spełniające łącznie następujące warunki: 

a) organizowane są: 

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, 

poz. 125 z późn. zm.), lub 

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów 

publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1346), lub 

 na szczeblu międzynarodowym, jako konkursy przedmiotowe lub artystyczne, w których ranking 

laureatów i finalistów ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że ranking ten uwzględnia 

uczestników z wszystkich krajów biorących udział w konkursie; 

b) ich tematyka nie jest związana ze sportem, 

c) udział w nich nie wymaga uzyskania członkostwa w jakichkolwiek podmiotach, 

d) możliwe jest stwierdzenie samodzielności udziału ucznia w konkursie, turnieju lub olimpiadzie, co 

oznacza, że w ramach konkursu, turnieju lub olimpiady przeprowadzana jest bezpośrednia identyfikacja 

uczestnika oraz co najmniej etap finałowy konkursu, turnieju lub olimpiady wymaga osobistego udziału 

uczestnika, 

e) nie są przeprowadzane wyłącznie za pomocą sieci Internet, 

f) konkurs, turniej lub olimpiada składa się z minimum dwóch etapów, spośród których jeden etap jest 

etapem kwalifikacyjnym;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) Indywidualnym programie lub toku nauki – należy przez to rozumieć program realizowany zgodnie 

z rozporządzeniem z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na 

indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 3, poz. 28);”, 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Średniej ocen – należy przez to rozumieć średnią ocen z zajęć edukacyjnych wynikającą ze świadectwa 

szkolnego za rok 2016/2017 (uwzględniającą § 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - Dz.U. z 2015 r. poz. 843), 

wyrażoną w postaci wartości liczbowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez 

stosowania zaokrągleń;”; 

3) w § 19 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów lub zaświadczeń osiągnięć Ucznia, o których 

mowa w § 21 ust. 3 pkt 5 – jeśli dotyczy.”; 

4) w § 21: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ocena merytoryczna Wniosku polega na przyznaniu punktów (maksymalnie 77 punktów) w ramach 

kryteriów obowiązkowych i dodatkowych.”, 

b) w ust. 3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) osiągnięcia ucznia związane w udziałem w konkursach, o których mowa w § 17 pkt 3, oraz innych 

konkursach, za które nie zostały przyznane punkty zgodnie z § 20 pkt. 2 lit. c na podstawie dołączonych 

do wniosku co najmniej trzech potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczeń lub 

dyplomów – 2 punkty.”, 

5) w § 26: 
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a) uchyla się pkt 2, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Konkursach, turniejach lub olimpiadach – należy przez to rozumieć konkursy, turnieje lub olimpiady, 

odbywające się w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek: 

a) organizowane przez kuratorów oświaty, lub 

b) wskazane w komunikacie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie 

art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako uprawniające do: 

 zwolnienia z przystąpienia do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, lub 

 przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych 

w art. 20d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;”, 

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) Średniej ocen – należy przez to rozumieć średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczaną na 

podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2016/2017, (zgodnie z Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – Dz. U. z 2015 r. 

poz. 843), wyrażoną w postaci wartości liczbowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, bez stosowania zaokrągleń;"; 

6) w § 28 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających aktywność 

Ucznia, o której mowa w § 30 ust. 3 pkt 3 – jeśli dotyczy;”; 

7) w § 29: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał Średnią ocen ze 

wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy/szkoły, zgodnie 

z § 26 pkt 10): 

a) w VI klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,6, 

b) w gimnazjum – co najmniej 5,2, 

c) w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;”, 

b) uchyla się pkt 4, 

c) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) uzyskał minimum 18 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 30 ust. 1.”; 

8) w § 30: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ocena merytoryczna Wniosku polega na przyznaniu punktów (maksymalnie 67 punktów) w ramach 

kryteriów obowiązkowych i dodatkowych.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kryteria dodatkowe, za które można uzyskać maksymalnie 40 punktów, są następujące: 

1) Osiągnięcia w Konkursach, turniejach lub olimpiadach uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok, 

na który składany jest Wniosek (za maksymalnie 3 wybrane Konkursy, turnieje lub olimpiady) – 

maksymalnie 24 punkty, przy czym liczba punktów za poszczególne osiągnięcia Ucznia ustalana jest 

według zasad: 

a) Konkursy, turnieje lub olimpiady dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów: 

 laureat konkursu ponadwojewódzkiego – 8 punktów, 
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 finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 6 punktów, 

 laureat konkursu wojewódzkiego – 5 punktów, 

 finalista konkursu wojewódzkiego – 3 punkty; 

b) Konkursy, turnieje lub olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 

 laureat Konkursu, turnieju lub olimpiadystopnia centralnego – 8 punktów, 

 finalista Konkursu, turnieju lub olimpiady stopnia centralnego – 6 punktów, 

 laureat Konkursu, turnieju lub olimpiady stopnia okręgowego – 5 punktów, 

 finalista Konkursu, turnieju lub olimpiady stopnia okręgowego – 3 punkty; 

2) posiadanie przez rodzica albo opiekuna prawnego Ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do 

zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – 8 punktów; 

3) aktywność ucznia związana w udziałem w co najmniej trzech konkursach, o których mowa w § 

26 pkt 4 lub innych konkursach odbywających się w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który 

składany jest Wniosek – 2 punkty; 

4) posiadanie przez Ucznia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – 6 punktów.”; 

9) w § 37 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z realizacji IPEU Opiekun stypendysty składa w Departamencie sprawozdanie według wzoru, który 

zostanie udostępniony w BIP wraz z imienną listą Uprawnionych. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się do dnia 30 czerwca danego roku szkolnego, na który 

zostało przyznane Stypendium. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, rozpatruje się na podstawie niniejszej uchwały.”; 

10) w § 38: 

a) w pkt 3 uchyla się lit. b, 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) Turnieju lub olimpiadzie – należy przez to rozumieć turniej i olimpiadę tematyczną związane 

z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), w tym 

wskazane w komunikacie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie 

art. 44zzzw. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako uprawniające do zwolnienia 

z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;”; 

11) w § 40 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku Turniejów lub olimpiad – być wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 

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 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. 

zm.),”; 

12) w § 41 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) uzyskał Średnią ocen – co najmniej 4,90;”; 

13) w § 42: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ocena merytoryczna Wniosku polega na przyznaniu punktów (maksymalnie 108 punktów) w ramach 

kryteriów obowiązkowych i dodatkowych.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kryteria dodatkowe, za które można uzyskać maksymalnie 78 punktów, są następujące: 
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1) osiągnięcia w Turniejach lub olimpiadach lub Konkursach zawodowych uzyskane w roku szkolnym 

poprzedzającym złożenie Wniosku (za maksymalnie 3 wybrane Turnieje lub olimpiady lub Konkursy 

zawodowe) maksymalnie 60 punktów, przy czym liczba punktów za poszczególne osiągnięcia Ucznia 

ustalana jest według zasad: 

a) tytuł laureata w Turnieju lub olimpiadzie – 20 punktów, 

b) tytuł finalisty w Turnieju lub olimpiadzie – 15 punktów, 

c) I, II, III miejsce lub wyróżnienie w Konkursie zawodowym o zasięgu ponadwojewódzkim lub tytuł 

odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu - ustalone zgodnie z treścią regulaminu danego Konkursu 

zawodowego – 10 punktów, 

d) I, II, III miejsce lub wyróżnienie w Konkursie zawodowym o zasięgu wojewódzkim lub tytuł 

odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu - ustalone zgodnie z treścią regulaminu danego Konkursu 

zawodowego – 5 punktów; 

2) zrealizowanie Praktyki lub stażu zawodowego w roku szkolnym poprzedzającym złożenie Wniosku – 

10 punktów; 

3) posiadanie przez rodzica albo opiekuna prawnego Ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do 

zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – 2 punkty; 

4) posiadanie przez Ucznia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – 4 punkty; 

5) stopa bezrobocia na terenie powiatu, w którym zamieszkuje Uczeń, określona według stanu na koniec 

roku kalendarzowego, poprzedzającego złożenie Wniosku, na podstawie danych udostępnionych na 

stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z następującymi zasadami: 

a) stopa bezrobocia na poziomie 0–4 % – 0 punktów, 

b) stopa bezrobocia na poziomie 4,1–7 % – 0,5 punktu, 

c) stopa bezrobocia na poziomie 7,1–10 % – 1 punkt, 

d) stopa bezrobocia na poziomie 10,1-13 % – 1,5 punktu, 

e) stopa bezrobocia powyżej 13 % – 2 punkty.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego. 

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

Województwa Pomorskiego. 

 

                                                          Przewodniczący Sejmiku   

                                                          Województwa Pomorskiego 

 

                                                            Jan Kleinszmidt 

 

 

 

 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, 1954, 1985, 2169, 

z 2017 r. poz. 60 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260, z 2017 r. 

poz. 730 
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