
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie pomocy materialnej przyznawanej przez Województwo Świętokrzyskie w formie stypendium 
dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Na podstawie art.18 ust.19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j.  Dz. U. 
z 2018r. poz.913 z późn. zm.) oraz art.173a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2183 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Zasady przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów 
kształcących się na kierunku lekarskim” zwane dalej Zasadami, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Pomoc materialna jest pomocą pieniężną wypłacaną w formie stypendium, które jest przyznawane 
w trybie naboru wniosków o jego przyznanie.

3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w terminie do dnia 10 września danego roku kalendarzowego.

4. Pomoc materialna przyznawana jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku 
kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

5. Pomoc materialną przyznaje się w jednakowej wysokości 2 000,00 złotych miesięcznie (słownie: dwa 
tysiące i 00/100 złotych).

§ 2. Pomoc materialna wypłacana jest ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

 

Przewodniczący Sejmiku
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Załącznik do uchwały Nr 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia .................... 2018 r.

ZASADY
przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku 

lekarskim

§ 1. Niniejsze Zasady określają sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna, 
w szczególności warunki przyznania stypendium oraz warunki przekazywania przyznanych środków 
finansowych.

§ 2. Ilekroć w Zasadach jest mowa o:

1) studencie - należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na studiach wyższych stacjonarnych 
i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
która działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

2) pomocy materialnej - należy przez to rozumieć stypendium, które jest wypłacane z budżetu Województwa 
Świętokrzyskiego,

3) kandydacie - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyznanie stypendium.

§ 3. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest studentem IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,

2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,

3) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie 
stypendium,

4) zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa 
świętokrzyskiego, dla którego organem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy 
odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonych pełnymi latami,

5) zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie 
leczniczym, o którym mowa w pkt 4, w którym podejmie zatrudnienie.

§ 4. 1. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla 
studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz zamieszcza ogłoszenie na BIP Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - nie później niż do dnia 01 sierpnia danego roku 
kalendarzowego.

2. Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków przekazywana jest również do podmiotów leczniczych, 
których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz do uczelni kształcących na kierunku 
lekarskim mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student.

4. Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
w Kielcach:

1) osobiście,

2) pocztą,

3) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

5. Do wniosku należy dołączyć:
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1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie 
z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz powtarzaniu 
roku,

2) oświadczenie o zamiarze osiedlenia się na terenie województwa świętokrzyskiego oraz podjęcia pracy 
w podmiocie leczniczym, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie po 
zakończeniu nauki objętej programem studiów na kierunku lekarskim - składane przez studenta, który 
nie był mieszkańcem województwa świętokrzyskiego w dacie rozpoczęcia studiów,

3) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający rok złożenia 
wniosku.

6. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

7. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) przedstawiciel Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji,

2) przedstawiciel Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego,

3) dwóch przedstawicieli departamentu właściwego do spraw zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, z których jeden pełni funkcję Sekretarza Komisji

4) kierownicy podmiotów leczniczych, których organem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

3. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący w ciągu 7 dni od daty zakończenia naboru wniosków.

4. Do zadań Komisji należy:

1) sprawdzenie wniosków o pomoc materialną pod względem poprawności formalnej,

2) wybór wniosków do zarekomendowania Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego,

3) przedstawienie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego stanowiska Komisji.

5. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w § 4 ust.4 i 5, nie będą rozpatrywane.

6. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji pierwszeństwo będą mieć wnioski:

1) złożone przez studentów, którzy:

a) w dacie rozpoczęcia studiów mieli stałe miejsce zamieszkania na terenie województwa 
świętokrzyskiego,

b) korzystali dotychczas z pomocy materialnej przyznanej przez Województwo Świętokrzyskie w formie 
stypendium oraz zaliczyli pozytywnie rok studiów, nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie 
studiów i ubiegają się o przyznanie stypendiów na kolejny rok akademicki,

2) w przypadku małej liczby wniosków złożonych przez studentów będących w dacie rozpoczęcia studiów 
mieszkańcami województwa świętokrzyskiego - zgłoszenie zamiaru osiedlenia się na terenie województwa 
świętokrzyskiego oraz podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Świętokrzyskie po zakończeniu nauki objętej programem studiów na kierunku lekarskim,

3) w przypadku dużej liczby wniosków, która przekracza wysokość środków przeznaczonych na wypłatę 
stypendiów brana będzie pod uwagę średnia ocen za ostatni rok akademicki poprzedzający rok złożenia 
wniosku.

7. Komisja przeprowadza głosowanie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej 
składu, w tym Przewodniczącego.

8. W przypadku równej liczby głosów Przewodniczący Komisji zarządza drugie głosowanie.
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9. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający m.in. listę studentów rekomendowanych do 
otrzymania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, 
który przedstawia się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

10. Pomoc materialną w formie stypendium przyznaje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
po zapoznaniu się z protokołem Komisji.

11. Udział w pracach Komisji jest bezpłatny.

§ 6. 1. Udzielenie pomocy materialnej poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności 
warunki:

1) przyznania pomocy materialnej,

2) zasady jej wypłaty,

3) okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty,

4) okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu środków pomocy materialnej pobranej 
przez studenta.

2. Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz 
z deklaracją wekslową.

§ 7. 1. Pomoc materialna przysługuje tylko w czasie trwania studiów.

2. Student traci prawo do otrzymywania przyznanej pomocy materialnej w przypadku:

1) podania nieprawdziwych danych we wniosku o pomoc materialną,

2) skreślenia z listy studentów,

3) rezygnacji z prawa do pomocy materialnej i rozwiązania umowy,

4) korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów.

3. Po zakończeniu urlopów, o których mowa w ust.2 pkt 4, wznawia się wypłacanie pomocy materialnej.

4. Student ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o każdym przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa 
w ust.2 i 3.

§ 8. 1. Pomoc materialna nie przysługuje od miesiąca, w którym zaistniały okoliczności, o których mowa 
w § 7 ust.2.

2. Po ustaniu okoliczności wymienionych w § 7 ust.2 pkt 4, wznowienie wypłaty pomocy materialnej 
następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończyły się przesłanki powodujące utratę 
prawa do otrzymywania pomocy materialnej.

3. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej, skreślenie z listy 
studentów, bądź niedotrzymanie warunków umowy – stanowi podstawę do rozwiązania umowy i zwrotu przez 
studenta całej pobranej kwoty pomocy materialnej na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w ciągu 30 dni od chwili wystąpienia powyższych zdarzeń.

§ 9. Obsługę:

1) organizacyjną - związaną z przyznaniem pomocy materialnej w formie stypendium dla studentów 
kształcących się na kierunku lekarskim prowadzi departament właściwy do spraw zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,

2) finansową - związaną z wypłatą stypendium oraz przyjmowaniem, przechowywaniem i zwrotem weksla 
wraz z deklaracją wekslową prowadzi departament właściwy do spraw budżetu i finansów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
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Uzasadnienie

Jednym z zasadniczych elementów systemu ochrony zdrowia są zasoby kadrowe, które gwarantują skuteczne 
jego funkcjonowanie. Czynnikiem, który wpływa na efektywność działania całego systemu jest natomiast 
wielkość i jakość kadry medycznej. Istotna jest zarówno liczba osób uprawnionych do wykonywania zawodu 
medycznego, liczba osób faktycznie pracujących z pacjentem, poziom ich wykształcenia oraz rozmieszczenie 
przestrzenne kadr w systemie.

Regionalny system ochrony zdrowia, analogicznie jak krajowy, od lat zmaga się z problemami 
niedostatecznej liczby lekarzy. Niedobór w tej grupie personelu spowodowany jest wieloma czynnikami m.in. 
poziomem wynagrodzenia i związaną z tym migracją zarobkową oraz starzeniem się społeczeństwa, które 
nie omija lekarzy, stwarzając problemy z zastępowalnością pokoleniową w tej grupie zawodowej. W 2016 roku 
na terenie naszego województwa w placówkach ochrony zdrowia zatrudnionych było 3 022 lekarzy tj. 3,4% 
lekarzy, którzy wykonywali zawód na terenie Polski. Nasze województwo plasowało się na 7 miejscu pod 
względem liczby praktykujących lekarzy na 10 000 ludności. Wskaźnik ten osiągnął poziom 24,1 lekarza na 
10 tyś mieszkańców i był niższy od najwyższego w Polsce o 3,4 (27,5 województwo łódzkie)1). Lekarze 
specjaliści stanowili w naszym województwie 79,9% lekarzy zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia 
województwa świętokrzyskiego (2 414)2). Jednocześnie w szpitalach stacjonarnych na terenie naszego regionu 
zatrudnionych było 1 607 lekarzy, wśród których większość stanowili lekarze specjaliści (66,3%, 1 065 osób)3). 
Oprócz deficytu ogólnej liczby lekarzy i lekarzy specjalistów w naszym województwie niepokojąca jest 
również struktura wiekowa lekarzy czynnych zawodowo. W 2016 roku mediana wieku lekarzy i lekarzy 
dentystów wykonujących zawód wynosiła 49 lat. W przypadku specjalistów wykonujących zawód było to już 
54 lata. Liczba lekarzy i lekarzy dentystów powyżej 65 roku życia, którzy wykonywali zawód wynosiła 489, co 
stanowiło 11,05% wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w województwie. Natomiast 
liczba lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją powyżej 65 roku życia, którzy nadal wykonywali swój 
zawód wynosiła 470, co stanowiło 14,43% wszystkich specjalistów pracujących w województwie4).

Pomimo, że liczba specjalistów pracujących z pacjentem zwiększa się z roku na rok, to jednak występuje 
wiele specjalności medycznych, w których z uwagi na zachodzący proces starzenia się lekarzy powiązany 
z brakiem zastępowalności pokoleniowej, wpłynie w przyszłości na powiększanie się deficytu pracowników 
w tej grupie zawodowej. W związku z tym oraz zmieniającymi się potrzebami zdrowotnymi mieszkańców 
naszego województwa wynikającymi z dynamiki długookresowych trendów demograficznych, za deficytowe 
przyjęto specjalności określone w rozporządzeniu w sprawie priorytetowych dziedzin medycyny5), w tym 
w szczególności specjalizacje w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii 
onkologicznej, chorób wewnętrznych, geriatrii, hematologii, kardiologii dziecięcej, medycyny ratunkowej, 
medycyny rodzinnej, neonatologii, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, onkologii 
klinicznej, patomorfologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej i młodzieży oraz radioterapii 
onkologicznej. Lista specjalizacji deficytowych będzie corocznie aktualizowana zgodnie z potrzebami 
zgłaszanymi przez dyrektorów podmiotów leczniczych mających swoją siedzibę na terenie naszego 
województwa.

Jak wskazano powyżej starzenie społeczeństwa nie omija również lekarzy specjalistów. Wyzwaniem staje 
się więc zachęcenie odpowiedniej liczby studentów kształcących się na kierunku lekarskim do podjęcia pracy, 
po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie naszego województwa. 
Czynnikiem motywującym do podjęcia takiej decyzji będzie przyznawanie przez Województwo 
Świętokrzyskie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kierunku lekarskiego. Podjęte działanie 
pozwoli zapewnić w przyszłości nie tylko zastępowalność pokoleniową lekarzy, ale także bezpieczeństwo 
zdrowotne mieszkańcom naszego województwa. Pomoc materialna skierowana będzie do studentów kierunku 

1) Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2017, CSIOZ, str.37 Tabela 2.2.2 
(https://www.csioz.gov.pl/statystyka/biuletyn-statystyczny/ )

2) Tamże, str.50 Tabela 2.3.3
3) Tamże, str.57 Tabela 2.8.1
4) Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla woj. świętokrzyskiego, Warszawa 2018, MZ, str.547 

(http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/ )
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny 

(Dz.U. poz.1738), które uchyliło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. (Dz.U. poz.1489)
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lekarskiego, którzy są mieszkańcami naszego województwa lub planują z chwilą ukończenia nauki osiedlić się 
na terenie naszego regionu oraz podjąć pracę w oddziałach, w których występuje deficyt lekarzy.
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