
UCHWAŁA NR VI/126/15 

SEJMIKU W O J E W Ó D Z T W A Ś W I Ę T O K R Z Y S K I E G O 

z dnia 23 marca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu" 

Na podstawie art. 18 ust. 19a i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), art. 173a i 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1392) oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1187) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu", stanowiące załącznik do 

uchwały. 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację uchwały będzie corocznie określana 

w budżecie Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

PRZEWODNICZĄCY 

S 

Arkai !z'Bąk 
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UZASADNIENIE 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest przyjęcie do realizacji „Zasad udzielania pomocy materialnej 

w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego 

pochodzenia ze Wschodu", dzięki którym możliwe będzie udzielenie dodatkowego wsparcia dla 

młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatriantów, m.in. 

z następujących krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu. 

Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, w ich zamiarze podjęcia, 

kontynuowania lub ukończenia jednolitych studiów stacjonarnych lub studiów stacjonarnych I, II lub 

III stopnia realizowanych na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych. 

Trudna sytuacja związana z prowadzonymi działaniami wojennymi na wschodzie Ukrainy, jak 

również rosnące zagrożenie wojną w pozostałych krajach byłego ZSRR, sprawia że komplikuje się 

także położenie zamieszkujących na tym obszarze Polaków i osób polskiego pochodzenia. Wielu, 

zwłaszcza młodych, ucieka z obszarów zagrożonych, szukając miejsca do życia, mieszkania, 

studiowania. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w poczuciu solidarności i zrozumienia tej 

skomplikowanej sytuacji, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego inicjuje system wsparcia 

i zachęty finansowej dla rodaków zza wschodniej granicy, którzy wybiorą region świętokrzyski 

i miejscowe uczelnie jako dogodne miejsce do studiowania. Stypendium Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego stanowiłoby, oprócz innych form wsparcia oferowanych dla studentów przez 

państwo polskie, dodatkową pomoc dla najbardziej potrzebujących młodych Polaków oraz osób 

polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatriantów, chcących studiować w naszym 

województwie. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wszystkie publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe 

w naszym regionie wynika, że na 281 studentów cudzoziemców tylko 16 to Polacy lub osoby 

pochodzenia polskiego. Ponadto wszyscy ci studenci studiują obecnie tylko na Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w Kielcach i Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. 

Intencją inicjatorów udzielania tej formy wsparcia jest też wzmocnienie świętokrzyskich szkół 

wyższych poprzez pomoc w otwarciu się na nowe możliwości związane z rekrutacją na studia osób 

zza naszej wschodniej granicy. Z raportu pn. „Szkolnictwo wyższe w Polsce" przygotowanego 

w 2013 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że odsetek studiujących w 

naszym województwie cudzoziemców był najniższy spośród wszystkich regionów. W związku 

z powyższym określenie dodatkowego źródła wsparcia dla tej grupy osób będzie miało niewątpliwie 

duży wpływ na zmniejszenie dysproporcji w tym obszarze między naszym regionem a pozostałą 

częścią kraju. 

Zarówno ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, 

z późn. zm.), jak i ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn. zm.) dają Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego podstawy prawne do 

przyznawania pomocy materialnej dla studentów - Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze 

Wschodu. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa do wyłącznej właściwości sejmiku województwa 

należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. 

Promocja działań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego odbywać się będzie za pośrednictwem 

świętokrzyskich uczelni oraz poprzez polskie placówki dyplomatyczne na Wschodzie. 

Wdrożenie planowanej uchwały pozwoli na udzielenie realnej pomocy Polakom i osobom polskiego 

pochodzenia ze Wschodu, w tym repatriantom, jak również przyniesie, w bliskiej perspektywie, 

wymierne efekty dla regionu świętokrzyskiego, zwłaszcza zaś świętokrzyskich uczelni, poprzez 

zwiększenie ich potencjału rozwojowego. 
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