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  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/528/21 

Sejmiku Województwa Małopolskiego 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 
 

 

„Młodość to czas rozpoznawania talentów.  

Równocześnie zaś jest to czas wchodzenia na  

wielorakie szlaki, po których rozwijała się i nadal  

rozwija cała ludzka działalność, praca, twórczość” 

 

św. Jan Paweł II  

List do młodych całego świata „Parati semper”, 1985 r. 

 

 

 

 

Regulamin Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II  

dla Mistrzów Edukacji  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów 

Edukacji określa szczegółowe warunki udzielania wsparcia stypendialnego, formy 

i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach dla: 

1) uczniów oraz studentów pierwszego roku za szczególne osiągnięcia 

w   zakresie aktywności społecznej, artystycznej, sportowej, naukowej 

i  multidyscyplinarnych osiągnięć, 

2) studentów lat wyższych za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, multidyscyplinarnych uzdolnień, artystycznej i sportowej. 

2. Wsparcie stypendialne o którym mowa w ust. 1 finansowane jest ze środków 

własnych Województwa Małopolskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego 

pn. „Małopolski Program Stypendialny”.   

 

§ 2 

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1. Miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania  

w znaczeniu określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2. Obszarze wiejskim – należy przez to rozumieć tereny położone poza granicami 

administracyjnymi miast oraz miasta do 20 tys. mieszkańców według stanu na 

dzień 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego opublikowanie ogłoszenia 

o naborze wniosków w niniejszym stypendium; 
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3. Osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną  

w znaczeniu określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

4. Podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć 

podstawę programową określoną rozporządzeniem ministra właściwego  

ds. edukacji wydanym odpowiednio na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty lub na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe; 

5. Przedmiotach obowiązkowych – należy przez to rozumieć obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, o których mowa w rozporządzeniu ministra właściwego ds. edukacji 

wydanym odpowiednio na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty lub ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

6. Rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje  

i więcej dzieci. Członków rodziny określa się według definicji rodziny zawartej  

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

7. Roku szkolnym – należy przez to rozumieć rok szkolny w znaczeniu określonym 

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub ustawie z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

8. Roku akademickim – należy przez to rozumieć rok akademicki w znaczeniu 

określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce; 

9. Stypendyście – należy przez to rozumieć osobę, której przyznano stypendium; 

10. Szkole – należy przez to rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną  

o uprawnieniach szkoły publicznej; 

11. Uczelni – należy przez to rozumieć uczelnię w znaczeniu określonym w ustawie  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyjątkiem uczelni 

zagranicznych; 

12. Szkole podstawowej – należy przez to rozumieć szkołę podstawową  

w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

13. Szkole ponadpodstawowej – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową 

w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a w przypadku, 

gdy niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej również klasy dotychczasowych szkół 

ponadgimnazjalnych; 

14. Średniej ocen – należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych ucznia, w tym z religii/etyki lub średnią ważoną z rocznych 

(końcowych, egzaminacyjnych) ocen studenta, gdzie za wagę oceny przyjmuje się 

punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, wyliczoną z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku; 

15. Uczniu – należy przez to rozumieć osobę kształcącą się w szkole podstawowej 

(począwszy od klasy piątej) lub ponadpodstawowej (w tym uczniów klas 

ponadgimnazjalnych); 

16. Studencie – należy przez to rozumieć osobę do 26 roku życia, kształcącą się  

w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na studiach pierwszego bądź 
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drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez 

uczelnię wyższą (publiczną lub niepubliczną); 

17. Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek (wnioski) o przyznanie stypendium; 

18. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć pełnoletniego ucznia,  

a w przypadku niepełnoletniego ucznia – działającego w jego imieniu – 

przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego, ustanowionego na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy lub inną osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu, a także 

studenta lub inna osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu; 

19. Zasiłku rodzinnym – należy przez to rozumieć zasiłek rodzinny oraz dodatki do 

zasiłku rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych; 

20. Osobie, na której utrzymaniu pozostawał uczeń lub student – należy przez to 

rozumieć osobę, na której spoczywał obowiązek alimentacyjny względem ucznia 

lub studenta; 

21. Niekorzystnej sytuacji losowej – należy przez to rozumieć zdarzenie losowe 

dotyczące ucznia lub studenta polegające na:  

a) śmierci jednej z osób, lub osoby na której utrzymaniu pozostawał uczeń lub 

student, która nastąpiła nie dalej niż 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia 

naboru wniosków w niniejszym stypendium; 

b) pozostawanie, na dzień ogłoszenia naboru wniosków w niniejszym stypendium, 

jednej z osób lub osoby, na której utrzymaniu pozostawał uczeń lub student w 

opiece paliatywnej lub hospicyjnej realizowanej w oparciu o przepisy wydane 

przez ministra właściwego ds. zdrowia;  

22. Działaniu społecznym – należy przez to rozumieć zaangażowanie na rzecz 

społeczności szkolnej/akademickiej lub środowiska szkolnego/akademickiego 

(w  tym także jednocześnie pozaszkolnego/pozaakademickiegio) wykraczające 

ponad zwyczajowo przewidziane obowiązki lub nakazane zachowanie (działanie) 

stosownymi przepisami prawa, w tym kodeksem ucznia lub studenta, statutem 

szkoły lub regulaminem uczelni wykonywane bez pobierania wynagrodzenia 

pieniężnego; 

23. Sprawowanej funkcji w ramach działania społecznego takiej jak: 

a) Lider – czyli osobie wykonującej działania kluczowe dla danego projektu 

(działania społecznego), pomysłodawcy, inicjatorze, głównego realizatora, 

która jako pierwsza podjęła działania w celu realizacji projektu (działania 

społecznego); 

b) Aktywista – czyli osobie wykonującej ważne działania dla danego projektu 

(działania społecznego), ale wg pomysłów i zgodnie z planem już 

przygotowanym przez inne osoby; 

c) Wolontariusz – czyli osobie wykonującej działania pomocnicze dla danego 

projektu (działania społecznego); 

24. Zasięgu oddziaływania – należy przez to rozumieć obszar realizowanego 

działania społecznego tj. tego czy zadanie (działanie społeczne) dotyczyło tylko 

środowiska szkolnego do którego należy/należał uczeń lub środowiska 
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akademickiego do którego należy/należał student, czy również innych środowisk 

niezwiązanych ze środowiskiem w którym naukę pobiera (pobierał) uczeń lub 

student; 

25. Olimpiadzie/konkursie/turnieju – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie 

dające możliwość wyłonienia jego najlepszych uczestników, z zastrzeżeniem, że 

na potrzeby niniejszego Regulaminu dopuszcza się wszelkie synonimy wyrazów 

olimpiada/konkurs/turniej rozumianych również jako np.: festiwal, przegląd, 

konfrontacje itp. 

 

Rozdział II 

Osoby uprawnione, rodzaje stypendiów 

 

§ 3 

 

1. Uczniowie pobierający naukę na terenie Województwa Małopolskiego, których 

miejsce zamieszkania znajduje się na jego obszarze mogą ubiegać się 

o  przyznanie Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów 

Edukacji za szczególne osiągnięcia: 

1) w zakresie aktywności społecznej, 

2) artystyczne, 

3) sportowe, 

4) w naukach humanistycznych, 

5) w naukach ścisłych, 

6) w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć. 

2. Studenci pierwszego roku pobierający naukę na terenie Województwa 

Małopolskiego, których miejsce zamieszkania znajduje się na jego obszarze mogą 

ubiegać się o  przyznanie Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla 

Mistrzów Edukacji za szczególne osiągnięcia: 

1) w zakresie aktywności społecznej, 

2) artystyczne, 

3) sportowe, 

4) w naukach humanistycznych, 

5) w naukach ścisłych, 

6) w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć. 

3. Studenci lat wyższych pobierający naukę na terenie Województwa Małopolskiego, 

których miejsce zamieszkania znajduje się na jego obszarze mogą ubiegać się 

o  przyznanie Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów 

Edukacji za szczególne osiągnięcia: 

1) w zakresie aktywności społecznej, 

2) w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień, 

3) artystyczne, 

4) sportowe.  
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Rozdział III 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy 

 

§ 4 

 

1. W celu otrzymania Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla 

Mistrzów Edukacji w zakresie aktywności społecznej uczniowie lub studenci 

pierwszego roku muszą spełnić kumulatywnie (łącznie) następujące warunki: 

1) posiadać w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jaki 

będzie przyznane stypendium ocenę wzorową z zachowania, 

2) wykazać się w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jaki 

będzie przyznane stypendium działalnością społeczną, (w tym może być taka 

działalność realizowana w formie wolontariatu) na rzecz środowiska szkolnego 

do jakiego należał lub należy (tj. szkoły podstawowej lub szkoły 

ponadpodstawowej), 

3) działalność społeczna o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2) niniejszego Regulaminu 

powinna trwać co najmniej 60 dni i dotyczyć tylko okresu zaangażowania ucznia 

w dane działanie społeczne, 

4) sprawować funkcję co najmniej aktywisty przy realizacji co najmniej jednego 

działania społecznego którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2) niniejszego 

Regulaminu, 

5) uzyskać w zakresie działalności społecznej o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2) 

niniejszego Regulaminu pozytywną opinię Dyrektora Szkoły lub osoby przez 

niego upoważnionej do której uczęszczają lub uczęszczali.   

2. Uczniowie lub studenci pierwszego roku uzyskują dodatkowe punkty: 

1) premiujące, które zostaną przyznane, w przypadku gdy w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jakie będzie przyznane stypendium 

za: 

a) liczbę działań społecznych (w tym może być takie działanie realizowane 

w formie wolontariatu) na rzecz środowiska szkolnego do jakiego należał lub 

należy (tj. szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej), 

b) okres zaangażowania w każde działanie społeczne (co najmniej 60 dni), 

c) pełnioną funkcję w każdym działaniu społecznym (Wolontariusz, Aktywista, 

Lider), 

d) zasięg oddziaływania działania społecznego (tylko szkoła do której 

uczęszcza/uczęszczał uczeń, środowisko także poza szkołą do której 

uczęszcza/uczęszczał uczeń), 

e) średnią ocen w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na 

jaki będzie przyznane stypendium z przedmiotów zakresu kształcenia 

ogólnego oraz religii/etyki wyliczoną w oparciu o przedmioty, o których 

mowa w § 14 ust. 1. 

2) Eliminujące bariery edukacyjne, które zostaną przyznane uczniowi lub 

studentowi pierwszego roku w przypadku gdy: 

a) uczeń/student zamieszkuje na obszarze wiejskim, 
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b) rodzina ucznia/studenta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej  

tj. z uwagi na uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za rok kalendarzowy 

poprzedzającym rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, osobie 

uprawnionej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalono 

prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego, 

c) uczeń/student jest członkiem rodziny wielodzietnej, 

d) uczeń/student jest osobą niepełnosprawną, 

e) uczeń/student znajduje się w niekorzystnej sytuacji losowej. 

3. Szczegółowy zasady punktacji określa załącznik nr 1. 

 

§ 5 

 

1. W celu otrzymania Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla 

Mistrzów Edukacji za szczególne osiągnięcia artystyczne uczniowie lub 

studenci pierwszego roku muszą spełnić kumulatywnie (łącznie) następujące 

warunki: 

1) posiadać w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jaki 

będzie przyznane stypendium co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, 

2) uzyskać co najmniej trzykrotnie w dowolnych konkursach/turniejach 

artystycznych w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jaki 

będzie przyznane stypendium tytuł finalisty lub laureata konkursu/turnieju 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub uzyskać co najmniej 

dwukrotnie w dowolnych konkursach/turniejach artystycznych o zasięgu 

międzynarodowym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki 

na jaki będzie przyznane stypendium tytuł finalisty lub laureata (w przypadku 

jeżeli specyfika danego konkursu/turnieju nie przewiduje tytułów laureata oraz 

finalisty za laureata uznaje się zdobywcę pierwszego miejsca, za finalistę 

zdobywcę drugiego lub trzeciego miejsca). 

2. Uczniowie lub studenci pierwszego roku uzyskują dodatkowe punkty: 

1) premiujące, które zostaną przyznane, w przypadku gdy w roku szkolnym 

poprzedzający rok szkolny/akademicki na jakie będzie przyznane stypendium 

za: 

a) posiadanie statusu ucznia szkoły, w tym klasy o profilu artystycznym (za 

każdy status), 

b) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursu/turnieju artystycznego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub uzyskanie w dowolnym 

konkursie/turnieju artystycznym o zasięgu międzynarodowym w roku 

szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jaki będzie przyznane 

stypendium tytułu finalisty lub laureata (za każdy konkurs/turniej), 

(w przypadku jeżeli specyfika danego konkursu/turnieju nie przewiduje 

tytułów laureata oraz finalisty za laureata uznaje się zdobywcę pierwszego 

miejsca, za finalistę zdobywcę drugiego lub trzeciego miejsca), 

c) średnią ocen w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na 

jaki będzie przyznane stypendium z przedmiotów zakresu kształcenia 
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ogólnego oraz religii/etyki wyliczoną w oparciu o przedmioty, o których mowa 

w § 14 ust. 1. 

2) Eliminujące bariery edukacyjne, które zostaną przyznane uczniowie lub 

studentowi pierwszego roku w przypadku gdy: 

a) uczeń/student zamieszkuje na obszarze wiejskim, 

b) rodzina ucznia/studenta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej  

tj. z uwagi na uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za rok kalendarzowy 

poprzedzający rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, 

osobie uprawnionej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych 

ustalono prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku 

rodzinnego, 

c) uczeń/student jest członkiem rodziny wielodzietnej, 

d) uczeń/student jest osoba niepełnosprawną, 

e) uczeń/student znajduje się w niekorzystnej sytuacji losowej. 

3. Szczegółowy zasady punktacji określa załącznik nr 2. 

 

§ 6 

 

1. W celu otrzymania Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla 

Mistrzów Edukacji za szczególne osiągnięcia sportowe uczniowie lub studenci 

pierwszego roku muszą spełnić kumulatywnie (łącznie) następujące warunki: 

1) posiadać w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jaki 

będzie przyznane stypendium co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, 

2) uczestniczyć (tj. posiadać status uczestnika) w roku szkolnym poprzedzającym 

rok szkolny/akademicki na jaki będzie przyznane stypendium co najmniej 

pięciokrotnie we współzawodnictwie sportowym w randze Mistrzostw 

Polski/Pucharu Polski lub uczestniczyć co najmniej dwukrotnie we 

współzawodnictwie sportowym w randze Mistrzostw/Igrzysk 

Międzynarodowych/Pucharu Międzynarodowego w dyscyplinach, w których 

współzawodnictwo sportowe odbyło się na ostatnio zorganizowanych 

igrzyskach olimpijskich (letnich lub zimowych). Zatwierdzony wykaz dyscyplin 

udostępnia się wraz z ogłoszeniem o naborze z zastrzeżeniem, że uczniowie lub 

studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą uczestniczyć 

(rywalizować) także w dyscyplinach, w których współzawodnictwo sportowe 

osób niepełnosprawnych odbyło się na ostatnio zorganizowanych igrzyskach 

olimpijskich (letnich lub zimowych dotyczących osób niepełnosprawnych).  

2. Uczniowie lub studenci pierwszego roku uzyskują dodatkowe punkty : 

1) premiujące, które zostaną przyznane, w przypadku gdy w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jakie będzie przyznane stypendium 

za: 

a) posiadanie w statusu ucznia szkoły o profilu sportowym (przyznawane także 

w przypadku jeżeli jednocześnie posiadał status ucznia szkoły oraz klasy 

sportowej), 

b) posiadanie statusu ucznia klasy o profilu sportowym, 
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c) uczestniczenie (tj. posiadanie statusu uczestnika) we współzawodnictwie 

sportowym, niezależnie od zajętego miejsca w zawodach w randze 

Mistrzostw Polski/Mistrzostw/Igrzysk Międzynarodowych lub w zawodach 

w randze Pucharu Polski/Pucharu Międzynarodowego (za każdą niezależną 

od siebie konkurencję), 

d) zajęcie miejsca od I do X we współzawodnictwie sportowym w zawodach 

w randze Mistrzostw Polski/Mistrzostw/Igrzysk Międzynarodowych lub 

w zawodach w randze Pucharu Polski/Pucharu Międzynarodowego (za 

każdą niezależną od siebie konkurencję), 

e) średnią ocen w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na 

jaki będzie przyznane stypendium z przedmiotów zakresu kształcenia 

ogólnego oraz religii/etyki wyliczoną w oparciu o przedmioty, o których mowa 

w § 14  ust. 1. 

2) Eliminujące bariery edukacyjne, które zostaną przyznane uczniowi lub 

studentowi pierwszego roku w przypadku gdy: 

a) uczeń/student zamieszkuje na obszarze wiejskim, 

b) rodzina ucznia/studenta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej  

tj. z uwagi na uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za rok kalendarzowy 

poprzedzający rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, osobie 

uprawnionej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalono 

prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego, 

c) uczeń/student jest członkiem rodziny wielodzietnej, 

d) uczeń/student jest osoba niepełnosprawną, 

e) uczeń/student znajduje się w niekorzystnej sytuacji losowej. 

3. Szczegółowy zasady punktacji określa załącznik nr 3. 

 

§ 7 

 

1. W celu otrzymania Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla 

Mistrzów Edukacji za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych 

uczniowie lub studenci pierwszego roku muszą spełnić kumulatywnie (łącznie) 

następujące warunki: 

1) posiadać w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jaki 

będzie przyznane stypendium co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, 

2) osiągnąć w dowolnej olimpiadzie z przedmiotów humanistycznych odbywającej 

się w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jaki będzie 

przyznane stypendium tytuł finalisty trzeciego stopnia (centralnego) lub tytuł 

laureata olimpiady trzeciego stopnia (centralnego) lub tytuł zwycięzcy, laureata, 

finalisty lub wyróżnienie w międzynarodowej olimpiadzie  

z przedmiotów humanistycznych lub uzyskać co najmniej trzykrotnie 

w dowolnych konkursach/turniejach z przedmiotów humanistycznych w roku 

szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jaki będzie przyznane 

stypendium tytuł finalisty lub laureata konkursu/turnieju o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim lub uzyskać co najmniej dwukrotnie w dowolnych 
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konkursach/turniejach z przedmiotów humanistycznych o zasięgu 

międzynarodowym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki 

na jaki będzie przyznane stypendium tytuł finalisty lub laureata (w przypadku 

jeżeli specyfika danego konkursu/turnieju nie przewiduje tytułów laureata oraz 

finalisty za laureata uznaje się zdobywcę pierwszego miejsca, za finalistę 

zdobywcę drugiego lub trzeciego miejsca). Zatwierdzony wykaz przedmiotów 

humanistycznych udostępnia się wraz z ogłoszeniem o naborze. 

2. Uczniowie lub studenci pierwszego roku uzyskują dodatkowe punkty: 

1) premiujące, które zostaną przyznane, w przypadku gdy w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jakie będzie przyznane stypendium 

za: 

a) osiągnięcie w dowolnej olimpiadzie z przedmiotów humanistycznych, tytułu 

finalisty trzeciego stopnia (centralnego) lub tytuł laureata olimpiady trzeciego 

stopnia (centralnego) lub tytuł zwycięzcy, laureata, finalisty lub wyróżnienie 

w międzynarodowej olimpiadzie (za każda olimpiadę). Zatwierdzony wykaz 

przedmiotów humanistycznych udostępnia się wraz z ogłoszeniem  

o naborze.   

b) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursu/turnieju z przedmiotów 

humanistycznych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub 

uzyskanie w dowolnym konkursie/turnieju z przedmiotów humanistycznych  

o zasięgu międzynarodowym w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny/akademicki na jaki będzie przyznane stypendium tytuł finalisty lub 

laureata (za każdy konkurs/turniej), (w przypadku jeżeli specyfika danego 

konkursu/turnieju nie przewiduje tytułów laureata oraz finalisty za laureata 

uznaje się zdobywcę pierwszego miejsca, za finalistę zdobywcę drugiego 

lub trzeciego miejsca). Zatwierdzony wykaz przedmiotów humanistycznych 

udostępnia się wraz z ogłoszeniem o naborze. 

c) średnią ocen w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na 

jaki będzie przyznane stypendium z przedmiotów zakresu kształcenia 

ogólnego oraz religii/etyki wyliczoną w oparciu o przedmioty, o których 

mowa w § 14 ust. 1. 

2) Eliminujące bariery edukacyjne, które zostaną przyznane uczniowi lub 

studentowi pierwszego roku w przypadku gdy: 

a) uczeń/student zamieszkuje na obszarze wiejskim, 

b) rodzina ucznia/studenta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej  

tj. z uwagi na uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za rok kalendarzowy 

poprzedzający rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, osobie 

uprawnionej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalono 

prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego, 

c) uczeń/student jest członkiem rodziny wielodzietnej, 

d) uczeń/student jest osoba niepełnosprawną, 

e) uczeń/student znajduje się w niekorzystnej sytuacji losowej. 

3. Szczegółowy zasady punktacji określa załącznik nr 4. 
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§ 8 

 

1. W celu otrzymania Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla 

Mistrzów Edukacji za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych uczniowie 

lub studenci pierwszego roku muszą spełnić kumulatywnie (łącznie) następujące 

warunki: 

1) posiadać w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jaki 

będzie przyznane stypendium co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, 

2) osiągnąć w dowolnej olimpiadzie z przedmiotów ścisłych odbywającej się 

w  roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jaki będzie 

przyznane stypendium tytuł finalisty trzeciego stopnia (centralnego) lub tytuł 

laureata olimpiady trzeciego stopnia (centralnego) lub tytuł zwycięzcy, laureata, 

finalisty lub wyróżnienie w międzynarodowej olimpiadzie  

z przedmiotów ścisłych lub uzyskać co najmniej trzykrotnie w dowolnych 

konkursach/turniejach z przedmiotów ścisłych w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jaki będzie przyznane stypendium 

tytuł finalisty lub laureata konkursu/turnieju o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub uzyskać co najmniej dwukrotnie  

w dowolnym konkursie/turnieju z przedmiotów ścisłych o zasięgu 

międzynarodowym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki 

na jaki będzie przyznane stypendium  tytuł finalisty lub laureata (w przypadku 

jeżeli specyfika danego konkursu/turnieju nie przewiduje tytułów laureata oraz 

finalisty za laureata uznaje się zdobywcę pierwszego miejsca, za finalistę 

zdobywcę drugiego lub trzeciego miejsca). Zatwierdzony wykaz przedmiotów 

ścisłych udostępnia się wraz z ogłoszeniem o naborze.    

2. Uczniowie lub studenci pierwszego roku uzyskują dodatkowe punkty: 

1) premiujące, które zostaną przyznane, w przypadku gdy w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jakie będzie przyznane stypendium 

za: 

a) osiągnięcie w dowolnej olimpiadzie z przedmiotów ścisłych tytułu finalisty 

trzeciego stopnia (centralnego) lub tytuł laureata olimpiady trzeciego stopnia 

(centralnego) lub tytuł zwycięzcy, laureata, finalisty lub wyróżnienie  

w międzynarodowej olimpiadzie (za każdą olimpiadę). Zatwierdzony wykaz 

przedmiotów ścisłych udostępnia się wraz z ogłoszeniem o naborze.     

b) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursu/turnieju z przedmiotów 

ścisłych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub uzyskanie 

w    dowolnym konkursie z przedmiotów ścisłych o zasięgu 

międzynarodowym w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny/akademicki na jaki będzie przyznane stypendium tytułu finalisty lub 

laureata (w przypadku jeżeli specyfika danego konkursu/turnieju nie 

przewiduje tytułów laureata oraz finalisty za laureata uznaje się zdobywcę 

pierwszego miejsca, za finalistę zdobywcę drugiego lub trzeciego miejsca), 

(za każdy konkurs/turniej). Zatwierdzony wykaz przedmiotów ścisłych 

udostępnia się wraz z ogłoszeniem o naborze.    
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c) średnią ocen w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki na 

jaki będzie przyznane stypendium z przedmiotów zakresu kształcenia 

ogólnego oraz religii/etyki wyliczoną w oparciu o przedmioty, o których 

mowa w § 14 ust. 1. 

2) Eliminujące bariery edukacyjne, które zostaną przyznane uczniowie lub 

studentowi pierwszego roku w przypadku gdy: 

a) uczeń/student zamieszkuje na obszarze wiejskim, 

b) rodzina ucznia/studenta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej  

tj. z uwagi na uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za rok kalendarzowy 

poprzedzający rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, osobie 

uprawnionej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalono 

prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego, 

c) uczeń/student jest członkiem rodziny wielodzietnej, 

d) uczeń/student jest osoba niepełnosprawną, 

e) uczeń/student znajduje się w niekorzystnej sytuacji losowej. 

3. Szczegółowy zasady punktacji określa załącznik nr 5. 

 

§ 9 

 

1. W celu otrzymania Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla 

Mistrzów Edukacji w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć uczniowie lub 

studenci pierwszego roku muszą spełnić kumulatywnie (łącznie) następujące 

warunki: 

1) ubiegać się jednocześnie o co najmniej dwa rodzaje stypendiów przewidziane 

niniejszym Regulaminie w  § 3 ust. 1 oraz 2, 

2) spełnić warunki formalne podczas ubiegania się o co najmniej dwa rodzaje 

stypendiów przewidziane niniejszym Regulaminie w § 3 ust. 1 oraz 2 dla 

każdego z nich. 

2. Uczeń lub student pierwszego roku, który ubiega się o co najmniej dwa rodzaje 

stypendiów przewidziane niniejszym Regulaminie w  § 3 ust. 1 oraz 2 zostaje  

z mocy niniejszego Regulaminu zakwalifikowany do ubiegania się o stypendium  

w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.  

3. Punkty uzyskane w ramach stypendium w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć 

stanowią sumę punktów z poszczególnych (wszystkich) rodzajów stypendiów 

o jakie ubiega się uczeń lub student pierwszego roku, z wyłączeniem punktów za: 

średnią ocen, zamieszkiwanie na obszarze wiejskim, trudną sytuację materialną, 

bycie członkiem rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność, znajdowanie się  

w niekorzystnej sytuacji losowej, które zaliczane są jednokrotnie.  

4. Stypendium w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć może otrzymać tylko 

uczeń lub student pierwszego roku, który nie kwalifikuje się do udzielenia innego 

wsparcia stypendialnego o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1, z zastrzeżeniem  

§ 9 ust. 1 pkt. 2. 
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§ 10 

 

1. W celu otrzymania stypendium dla Mistrzów Edukacji im. św. Jana Pawła II 

w zakresie aktywności społecznej studenci lat wyższych muszą spełnić 

kumulatywnie (łącznie) następujące warunki: 

1) wykazać się w roku akademickim, poprzedzającym rok akademicki na jaki 

będzie przyznane stypendium działalnością społeczną, (w tym może być taka 

działalność realizowana w formie wolontariatu) na rzecz środowiska 

akademickiego do jakiego należeli lub należą, 

2) działalność społeczna o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) niniejszego 

Regulaminu powinna trwać co najmniej 60 dni i dotyczyć tylko okresu 

zaangażowania studenta w dane działanie społeczne, 

3) sprawować funkcję co najmniej aktywisty przy realizacji co najmniej jednego 

działania społecznego którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) niniejszego 

Regulaminu, 

4) uzyskać w zakresie działalności społecznej o której mowa w § 10 ust. 1  

pkt. 1) niniejszego Regulaminu pozytywną opinię osoby uprawnionej do 

reprezentowania uczelni do której uczęszczają lub uczęszczali.   

2. Studenci lat wyższych uzyskują dodatkowe punkty: 

1) premiujące, które zostaną przyznane, w przypadku gdy roku w akademickim 

poprzedzający rok akademicki na jakie będzie przyznane stypendium za: 

a) liczbę działań społecznych (w tym może być także działalność realizowana 

w formie wolontariatu) na rzecz środowiska akademickiego do jakiego 

należeli lub należą, 

b) okres zaangażowania w każde działanie społeczne (co najmniej 60 dni), 

c) pełnioną funkcję w każdym działaniu społecznym (Wolontariusz, Aktywista, 

Lider), 

d) zasięg oddziaływania działania społecznego (tylko uczelnia do której 

uczęszcza student, środowisko także poza uczelnią do której uczęszcza 

student), 

e) średnią ważoną ocen w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki 

na jaki będzie przyznane o których mowa w § 14 ust. 2. 

2) Eliminujące bariery edukacyjne, które zostaną przyznane studentowi 

w przypadku gdy: 

a) student zamieszkuje na obszarze wiejskim, 

b) rodzina studenta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tj. z uwagi na 

uzyskany przez rodzinę studenta dochód za rok kalendarzowy 

poprzedzający rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium, 

osobie uprawnionej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych 

ustalono prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku 

rodzinnego, 

c) student jest członkiem rodziny wielodzietnej, 

d) student jest osobą niepełnosprawną, 

e) student znajduje się w niekorzystnej sytuacji losowej. 
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3. Szczegółowy zasady punktacji określa załącznik nr 6. 

 

§ 11 

 

1. W celu otrzymania stypendium dla Mistrzów Edukacji im. św. Jana Pawła II 

w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień studenci lat wyższych muszą 

równoległe studiować oraz uzyskać zaliczenie dwóch kolejnych semestrów na co 

najmniej dwóch kierunkach studiów w roku akademickim poprzedzającym rok 

akademicki na jaki będzie przyznane stypendium.  

2. Studenci lat wyższych uzyskują dodatkowe punkty: 

1) premiujące, które zostaną przyznane, w przypadku gdy w roku akademickim 

poprzedzający rok akademicki na jakie będzie przyznane stypendium student: 

a) studiowanie na co najmniej dwóch kierunkach studiów oraz uzyskanie 

zaliczenie dwóch kolejnych semestrów, 

b) uczestniczenie w pracy naukowo-badawczej dotyczącej: programu, grantu 

lub projektu prowadzoną przez uczelnie wyższą (punkty przyznawane 

wielokrotnie za uczestnictwo w pracy naukowo-badawczej, w tym na każdej 

uczelni na której naukę pobiera student), 

c) uczestniczenie w pracy naukowo-badawczej prowadzonej w ramach kół 

naukowych (punkty przyznawane jednokrotnie), 

d) średnią ważoną ocen w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki 

na jaki będzie przyznane o których mowa w § 14 ust. 2, na kierunku studiów, 

który uznaje za wybrany, 

2) Eliminujące bariery edukacyjne, które zostaną przyznane studentowi  

w przypadku gdy: 

a) student zamieszkuje na obszarze wiejskim, 

b) rodzina studenta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tj. z uwagi na 

uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za rok kalendarzowy poprzedzający 

rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, osobie uprawnionej w 

rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalono prawo do zasiłku 

rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego, 

c) student jest członkiem rodziny wielodzietnej, 

d) student jest osobą niepełnosprawną, 

e) student znajduje się w niekorzystnej sytuacji losowej. 

3. Szczegółowy zasady punktacji określa załącznik nr 7. 

 

§ 12 

 

1. W celu otrzymania Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla 

Mistrzów Edukacji za szczególne artystyczne studenci lat wyższych muszą 

spełnić kumulatywnie (łącznie) następujące warunki: 

1) posiadać w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki na jaki będzie 

przyznane stypendium status studenta uczelni o profilu artystycznym, 
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2) uzyskać co najmniej dwukrotnie w dowolnych konkursach/turniejach 

artystycznych w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki na jaki 

będzie przyznane stypendium tytuł finalisty lub laureata konkursu/turnieju 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub uzyskać co najmniej jeden 

raz w dowolnych konkursach/turniejach artystycznych o zasięgu 

międzynarodowym w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki na jaki 

będzie przyznane stypendium tytuł finalisty lub laureata (w przypadku jeżeli 

specyfika danego konkursu/turnieju nie przewiduje tytułów laureata oraz 

finalisty za laureata uznaje się zdobywcę pierwszego miejsca, za finalistę 

zdobywcę drugiego lub trzeciego miejsca). 

2. Studenci lat wyższych uzyskują dodatkowe punkty: 

1) premiujące, które zostaną przyznane, w przypadku gdy w roku akademickim 

poprzedzającym akademicki na jakie będzie przyznane stypendium za: 

a) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursu/turnieju artystycznego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub uzyskanie w dowolnym 

konkursie/turnieju artystycznym o zasięgu międzynarodowym w roku 

akademickim poprzedzającym rok akademicki na jaki będzie przyznane 

stypendium tytułu finalisty lub laureata (za każdy konkurs/turniej), 

(w przypadku jeżeli specyfika danego konkursu/turnieju nie przewiduje 

tytułów laureata oraz finalisty za laureata uznaje się zdobywcę pierwszego 

miejsca, za finalistę zdobywcę drugiego lub trzeciego miejsca), 

b) studiowanie na co najmniej dwóch kierunkach studiów oraz uzyskanie 

zaliczenie dwóch kolejnych semestrów, z zastrzeżeniem, że drugi i kolejny 

kierunek studiów może być o dowolnym profilu, 

c) uczestniczenie w projekcie artystycznym lub w pracy naukowo-badawczej 

dotyczącej: projektu, programu lub grantu prowadzonego/prowadzoną 

przez uczelnie wyższą (punkty przyznawane wielokrotnie), 

d) uczestniczenie w pracy artystycznej lub projekcie artystycznym lub pracy 

naukowo-badawczej prowadzonej w ramach kół artystycznych/naukowych 

(punkty przyznawane jednokrotnie), 

e) średnią ważoną ocen w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki 

na jaki będzie przyznane o których mowa w § 14 ust. 2. 

2) Eliminujące bariery edukacyjne, które zostaną przyznane studentowi  

w przypadku gdy: 

a) student zamieszkuje na obszarze wiejskim, 

b) rodzina studenta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tj. z uwagi na 

uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za rok kalendarzowy poprzedzający 

rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, osobie uprawnionej w 

rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalono prawo do zasiłku 

rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego, 

c) student jest członkiem rodziny wielodzietnej, 

d) student jest osobą niepełnosprawną, 

e) student znajduje się w niekorzystnej sytuacji losowej. 

3. Szczegółowy zasady punktacji określa załącznik nr 8. 
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§ 13 

 

1. W celu otrzymania Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla 

Mistrzów Edukacji za szczególne osiągnięcia sportowe studenci lat wyższych 

muszą spełnić kumulatywnie (łącznie) następujące warunki: 

1) posiadać w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki na jaki będzie 

przyznane stypendium status studenta uczelni o profilu sportowym, 

2) uczestniczyć (tj. posiadać status uczestnika) w roku akademickim 

poprzedzającym rok akademicki na jaki będzie przyznane stypendium co 

najmniej trzykrotnie we współzawodnictwie sportowym w randze Mistrzostw 

Polski/Pucharu Polski lub uczestniczyć co najmniej jeden raz we 

współzawodnictwie sportowym w randze Mistrzostw/Igrzysk 

Międzynarodowych/Pucharu Międzynarodowego w dyscyplinach, w których 

współzawodnictwo sportowe odbyło się na ostatnio zorganizowanych 

igrzyskach olimpijskich (letnich lub zimowych). Zatwierdzony wykaz dyscyplin 

udostępnia się wraz z ogłoszeniem o naborze z zastrzeżeniem, że studenci 

posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą uczestniczyć (rywalizować) 

także w dyscyplinach, w których współzawodnictwo sportowe osób 

niepełnosprawnych odbyło się na ostatnio zorganizowanych igrzyskach 

olimpijskich (letnich lub zimowych dotyczących osób niepełnosprawnych).  

2. Studenci lat wyższych uzyskują dodatkowe punkty: 

1) premiujące, które zostaną przyznane, w przypadku gdy w roku akademickim 

poprzedzającym akademicki na jakie będzie przyznane stypendium za: 

a) uczestniczenie (tj. posiadanie statusu uczestnika) we współzawodnictwie 

sportowym, niezależnie od zajętego miejsca w zawodach w randze 

Mistrzostw Polski/Mistrzostw/Igrzysk Międzynarodowych lub w zawodach 

w randze Pucharu Polski/Pucharu Międzynarodowego (za każdą niezależną 

od siebie konkurencję), 

b) zajęcie miejsca od I do X we współzawodnictwie sportowym w zawodach 

w randze Mistrzostw Polski/Mistrzostw/Igrzysk Międzynarodowych lub 

w zawodach w randze Pucharu Polski/Pucharu Międzynarodowego (za 

każdą niezależną od siebie konkurencję), 

c) studiowanie na co najmniej dwóch kierunkach studiów oraz uzyskanie 

zaliczenie dwóch kolejnych semestrów, z zastrzeżeniem, że drugi i kolejny 

kierunek studiów może być o dowolnym profilu, 

d) uczestniczenie w pracy naukowo-badawczej dotyczącej: programu, grantu 

lub projektu prowadzoną przez uczelnie wyższą (punkty przyznawane 

wielokrotnie), 

e) uczestniczenie w pracy naukowo-badawczej prowadzonej w ramach kół 

naukowych (punkty przyznawane jednokrotnie), 

f) średnią ważoną ocen w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki 

na jaki będzie przyznane o których mowa w § 14 ust. 2. 

2) Eliminujące bariery edukacyjne, które zostaną przyznane studentowi  

w przypadku gdy: 
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a) student zamieszkuje na obszarze wiejskim, 

b) rodzina studenta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tj. z uwagi na 

uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za rok kalendarzowy poprzedzający 

rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, osobie uprawnionej 

w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalono prawo do zasiłku 

rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego, 

c) student jest członkiem rodziny wielodzietnej, 

d) student jest osobą niepełnosprawną, 

e) student znajduje się w niekorzystnej sytuacji losowej. 

4. Szczegółowy zasady punktacji określa załącznik nr 9. 

 

§ 14 

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o średniej ocen z przedmiotów  

z zakresu kształcenia ogólnego należy przez to rozumieć średnią ocen wyliczaną 

w oparciu o oceny z przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona 

podstawa programowa kształcenia ogólnego, o ile ich realizacja została 

przewidziana w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki, na który 

przyznane będzie stypendium oraz oceny z religii/etyki. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o średniej ważonej ocen należy przez 

to rozumieć średnią ważoną ocen obliczaną w oparciu o oceny końcowe 

(egzaminacyjne) z przedmiotów/kursów przewidzianych tokiem studiów na 

uczelni/kierunku wybranym przez studenta realizowanych w roku akademickim 

poprzedzającym rok akademicki na który przyznane będzie stypendium 

z uwzględnieniem punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu/kursu. 

3. Zatwierdzony wykaz przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego uwzględniający 

także religię/etykę sporządzony w oparciu o właściwe przepisy prawa, podlega 

udostępnieniu wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków. 

4. W przypadku stosowania przez szkołę funkcjonującą w polskim systemie oświaty 

innych nazw przedmiotów, o możliwości obliczenia średniej w oparciu  

o te przedmioty, decyduje okoliczność, że zostały one zrealizowane w oparciu  

o właściwe przepisy określające podstawę programową dla przedmiotów  

z wykazów, o których mowa w § 14 ust. 3. 

 

Rozdział IV 

Postępowanie w sprawie przyznania stypendium 

 

§ 15 

 

1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego dla uczniów lub studentów 

Wnioskodawca, składa wniosek zawierający dane wyszczególnione we wzorze, 

o którym mowa w § 27 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

2. Do wniosku w przypadku ucznia lub studenta pierwszego roku należy dołączyć: 
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1) świadectwo szkolne lub kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny, 

poprzedzający rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium lub  

kopię zaświadczenia o ocenach z przedmiotów z zakresu kształcenia 

ogólnego, oceny z religii/etyki oraz oceny z zachowania; w przypadku 

uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych oraz studentów 

pierwszego roku wymagane jest zaświadczenie lub kopia zaświadczenia 

o   przedmiotach i ocenach realizowanych w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny/akademicki na jakie będzie przyznane 

stypendium, 

2) w przypadku ubiegania się o stypendium w zakresie aktywności społecznej 

– zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wydanego przez dyrektora szkoły 

lub osobę przez niego upoważnioną poświadczającą, iż uczeń lub student 

pierwszego roku w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki 

na jaki będzie przyznane stypendium wykazał się działalnością społeczną, 

(w tym może być taka działalność realizowana w formie wolontariatu) na 

rzecz środowiska szkolnego do jakiego należał lub należy, pełnił w niej 

funkcje przewidzianą w niniejszym Regulaminie, działalność ta została 

oceniona pozytywnie, oddziaływała tylko na środowisko szkolne lub także 

pozaszkolne oraz zaangażowany był w nią przez określoną ilość dni, 

3) w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia 

artystyczne lub sportowe – zaświadczenie lub kopię zaświadczenia 

organizatora konkursu, turnieju, olimpiady lub zawodów sportowych. 

3. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty, do wniosku należy dołączyć  

(o ile dotyczy):  

1) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wydanego przez dyrektora szkoły 

lub osobę przez niego upoważnioną poświadczającą, iż uczeń lub student 

pierwszego roku w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki 

na jaki będzie przyznane stypendium wykazał się działalnością społeczną, 

(w tym może być taka działalność realizowana w formie wolontariatu) na 

rzecz środowiska szkolnego do jakiego należał lub należy, pełnił w niej 

funkcje przewidzianą w niniejszym Regulaminie, działalność ta została 

oceniona pozytywnie, oddziaływała tylko na środowisko szkolne lub także 

pozaszkolne oraz zaangażowany był w nią przez określoną ilość dni, 

2) zaświadczenie lub kopię zaświadczenie wydanego przez dyrektora szkoły 

lub osobę przez niego upoważnioną poświadczającą, iż uczeń lub student 

pierwszego roku w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny/akademicki 

był uczniem szkoły/klasy o profilu sportowym lub artystycznym (o ile 

okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie). 

3) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia organizatora konkursu, turnieju, 

olimpiady lub zawodów sportowych (o ile okoliczność ta nie została 

poświadczona na świadectwie szkolnym),  

4) decyzję lub kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego 

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym 

uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
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rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz 

dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku 

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo 

najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, o których mowa w § 18 ust. 6 i 7 

niniejszego Regulaminu pod rygorem nieudowodnienia okoliczności, na 

którą Wnioskodawca się powołuje,  

5) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia/studenta z rodziny wielodzietnej,  

6) orzeczenie lub kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności 

ucznia/studenta, 

7) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia lub inny dokument jednoznacznie 

potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego w rodzinie ucznia/studenta. 

4. W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości  

co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany 

do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą 

się powołuje.  

5. Kopie dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 2 oraz 3 niniejszego Regulaminu, 

winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku braku 

możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem ww. kopii, Wnioskodawca 

uprawniony jest do przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu. 

 

§ 16 

 

1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego dla studentów lat wyższych 

Wnioskodawca, składa wniosek zawierający dane wyszczególnione we wzorze, 

o którym mowa w § 27 ust. 1 niniejszego Regulaminu.  

2. Do wniosku w przypadku studenta lat wyższych należy dołączyć: 

1) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o uzyskanych ocenach i punktach 

ECTS w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który 

przyznawane będzie stypendium wydane przez dziekanat uczelni na której 

naukę pobiera student, 

2) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o równoległym studiowaniu na 

dodatkowym lub dodatkowych kierunkach studiów lub inny 

dokument/dokumenty jednoznacznie potwierdzające tą okoliczność, 

3) w przypadku ubiegania się o stypendium w zakresie aktywności społecznej 

– zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wydanego przez osobę 

reprezentującą uczelnie w tym zakresie lub przez niego upoważnioną 

poświadczającą, iż student w roku akademickim poprzedzającym rok 

akademicki na jaki będzie przyznane stypendium wykazał się działalnością 

społeczną, (w tym może być taka działalność realizowana w formie 

wolontariatu) na rzecz środowiska akademickiego do jakiego należał lub 

należy, pełnił w niej funkcje przewidzianą w niniejszym Regulaminie, 

działalność ta została oceniona pozytywnie, oddziaływała tylko na 

środowisko akademickie dotyczące uczelni lub także pozaakademickie oraz 

zaangażowany był w nią przez określoną ilość dni, 
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4) w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia 

artystyczne lub sportowe – zaświadczenie lub kopię zaświadczenia 

organizatora konkursu, turnieju, olimpiady lub zawodów sportowych. 

3. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty, do wniosku należy dołączyć  

(o ile dotyczy):  

1) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o równoległym studiowaniu na 

dodatkowym lub dodatkowych kierunkach, 

2) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia instytucji lub kierownika prac 

naukowo – badawczych/artystycznych o uczestnictwie studenta w tych 

pracach, zawierające informację czy przedmiotowa praca naukowa – 

badawcza/artystyczna dotyczyła programu, grantu, projektu czy też była 

realizowana w ramach kół naukowych, 

3) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wydanego przez osobę 

reprezentująca uczelnie w tym zakresie lub przez niego upoważnioną 

poświadczającą, iż student w roku akademickim poprzedzającym rok 

akademicki na jaki będzie przyznane stypendium wykazał się działalnością 

społeczną, (w tym może być taka działalność realizowana w formie 

wolontariatu) na rzecz środowiska akademickiego do jakiego należał lub 

należy, pełnił w niej funkcje przewidzianą w niniejszym Regulaminie, 

działalność ta została oceniona pozytywnie, oddziaływała tylko na 

środowisko akademickie dotyczące macierzystej uczelni lub także 

pozaakademickie oraz zaangażowany był w nią przez określoną ilość dni, 

4) w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia 

artystyczne lub sportowe – zaświadczenie lub kopię zaświadczenia 

organizatora konkursu, turnieju, olimpiady lub zawodów sportowych. 

5) decyzję lub kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego 

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym 

uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 

rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz 

dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku 

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo 

najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, o których mowa w § 18 pkt. 6)  

i 7), pod rygorem nieudowodnienia okoliczności, na którą Wnioskodawca się 

powołuje,  

6) oświadczenie o wywodzeniu się studenta z rodziny wielodzietnej,  

7) orzeczenie lub kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności studenta, 

8) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia lub inny dokument jednoznacznie 

potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego w rodzinie studenta. 

4. W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości  

co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany 

do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą 

się powołuje.  

5. Kopie dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 2 oraz 3 niniejszego Regulaminu, 

winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku braku 
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możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem ww. kopii, Wnioskodawca 

uprawniony jest do przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu. 

 

§ 17 

 

1. Zarząd Województwa Małopolskiego określi w drodze uchwały:  

1) miejsce naboru (składania) wniosków, w tym miejsce udostępnienia wzorów  

i wykazów oraz jego termin, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 2,   

2) zakres informacji podlegających opublikowaniu, jako ogłoszenie o naborze 

wniosków wraz z określeniem wymogów, jakie winny być dochowane przez 

Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków,  

w tym z uwzględnieniem obowiązków wynikających z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  

a także zatwierdzi wykazy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2), § 7 ust. 1 pkt. 

2) i ust. 2 pkt. 1) lit a) i b), § 8 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 1) lit a) i b),  § 13 ust. 1 

pkt. 2, § 14 ust. 3  niniejszego Regulaminu.  

2. Nabór wniosków nie może trwać krócej niż 30 dni. 

 

§ 18 

 

1. Wnioski, które zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór, podlegają 

ocenie.  

2. W celu zapewnienia rzetelności pracy nad oceną wniosków, o której mowa  

w ust. 1, Marszałek Województwa Małopolskiego może podjąć decyzję  

o konieczności powołania Komisji Stypendialnej określając jej skład i regulamin 

pracy.  

3. Ocena formalna wniosku, obejmuje w szczególności sprawdzenie spełnienia 

następujących wymagań:  

1) spełnienie warunków ubiegania się o stypendium,  

2) dochowanie terminu wniesienia wniosku,  

3) kompletność danych wykazanych we wniosku,  

4) dołączenie do wniosku wymaganych załączników, o których mowa  

w § 15 ust. 2 i ust. 3 oraz w § 16 ust. 2 i ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku stwierdzenia usuwalnych braków formalnych, Wnioskodawca 

wzywany jest do ich uzupełnienia. W przypadku, ubiegania się  

przez Wnioskodawcę o dodatkowe punkty i nie udokumentowania okoliczności,  

na którą Wnioskodawca się powołuje, w wezwaniu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, informuje się Wnioskodawcę również o brakach w należytym 

udokumentowaniu spełnienia deklarowanego kryterium.   
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5. Wnioski pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, podlegają ocenie 

merytorycznej, która polega na przyznaniu punktów w ramach kryterium 

podstawowego oraz kryteriów premiujących i eliminujących bariery edukacyjne.  

6. Po zakończeniu oceny wniosków, z uwzględnieniem § 18 ust. 7 niniejszego 

Regulaminu, tworzy się: 

1) listę rankingową, na której umieszcza się numery wniosków, rekomendowanych 

do przyznania wsparcia stypendialnego, które spełniły wymagania formalne  

i otrzymały najwyższą liczbę punktów oraz mieszczą się w puli środków 

finansowych dostępnych na dany rok szkolny/akademicki,  

2) listę rezerwową, na której umieszcza się numery wniosków, opiniowanych 

pozytywnie, które spełniły wymagania formalne, lecz które ze względu na liczbę 

otrzymanych punktów i dostępność środków finansowych na dany rok 

szkolny/akademicki, nie mogły znaleźć się na liście rankingowej,  

3) listę wniosków, na której umieszcza się numery wniosków, które pozostawiono 

bez rozpoznania lub które zostały wniesione przez Wnioskodawców, którzy 

z uwagi na postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą otrzymać wsparcia 

stypendialnego.  

7. Z naboru wniosków o przyznanie stypendium, tworzy się odrębne listy dla:  

1) uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej w zakresie każdego rodzaju stypendiów 

o których mowa w § 3 ust. 1, 

2) uczniów klas szkoły ponadpodstawowej oraz studentów pierwszego roku, 

z  zastrzeżeniem, że w części pierwszej niniejszej listy znajdują się wnioski 

uczniów klas szkoły ponadpodstawowej, a w części drugiej wnioski studentów 

pierwszego roku w zakresie każdego rodzaju stypendiów o których mowa  

w § 3 ust. 2, 

3) studentów lat wyższych w zakresie każdego rodzaju stypendiów o których 

mowa w § 3 ust 3. 

8. Listy, o których mowa w ust. 7 pkt 1), 2) i 3) niniejszego Regulaminu sporządza się 

według liczby przyznanych punktów, począwszy od najwyższej. W przypadku 

uzyskania takiej samej liczby punktów, o prawie do pierwszeństwa na liście, 

decydować będzie kolejno: 

1) w przypadku stypendium dla uczniów lub studentów pierwszego roku  

w zakresie aktywności społecznej: 

 łączna liczba działań społecznych  

 okres zaangażowania w działania społeczne (łączna liczba dni wszystkich 

działań społecznych), 

 pełniona funkcja (liczba funkcji: Lidera, Aktywisty, Wolontariusza), 

 liczba działań społecznych obejmujących środowisko poza szkolne, 

 średnią ocen – od najwyższej, 

2) w przypadku stypendium dla uczniów lub studentów pierwszego roku za 

szczególne osiągnięcia  artystyczne: 

 liczby statusów ucznia szkoły, w tym klasy o profilu artystycznym, 
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 liczba uzyskanych tytułów finalisty lub laureata konkursu/turnieju 

międzynarodowego, 

 liczby uzyskanych tytułów laureata konkursu/turnieju artystycznego 

o zasięgu ponadwojewódzkim, 

 liczby uzyskanych tytułów finalisty konkursu/turnieju artystycznego  

o zasięgu ponadwojewódzkim, 

 liczby uzyskanych tytułów laureata konkursu/turnieju artystycznego 

o zasięgu wojewódzkim, 

 liczby uzyskanych tytułów finalisty konkursu/turnieju artystycznego  

o zasięgu wojewódzkim, 

 średnią ocen – od najwyższej, 

3) w przypadku stypendium dla uczniów lub studentów pierwszego roku za 

szczególne osiągnięcia  sportowe: 

 liczba uczestnictw w zawodach sportowych w randze Mistrzostw/Igrzysk 

Międzynarodowych – od najwyższego, 

 liczba uczestnictw w zawodach sportowych w randze Mistrzostw 

Polski/Pucharu Polski – od najwyższego, 

 liczba zajętych miejsc (odpowiednio): 1, 2 lub 3 w zawodach sportowych 

w randze Mistrzostw/Igrzysk Międzynarodowych – od najwyższego, 

 liczba zajętych miejsc (odpowiednio): 1, 2 lub 3 w zawodach sportowych 

w randze Mistrzostw Polski/Pucharu Polski – od najwyższego, 

 średnią ocen – od najwyższej, 

 status ucznia szkoły sportowej, 

 status ucznia klasy sportowej. 

4) w przypadku stypendium dla uczniów lub studentów pierwszego roku za 

szczególne osiągnięcia  w naukach humanistycznych: 

 liczba tytułów zwycięzcy lub laureata lub finalisty lub wyróżnień 

w olimpiadzie międzynarodowej, 

 liczba tytułów laureata lub finalisty konkursu/turnieju o zasięgu 

międzynarodowym, 

 liczba tytułów laureata konkursu/turnieju lub olimpiady o zasięgu 

ponadwojewódzkim, 

 liczba tytułów finalisty konkursu/turnieju lub olimpiady o zasięgu 

ponadwojewódzkim, 

 liczba tytułów laureata konkursu/turnieju lub olimpiady o zasięgu 

wojewódzkim, 

 liczba tytułów finalisty konkursu/turnieju lub olimpiady o zasięgu 

wojewódzkim, 

 średnią ocen – od najwyższej, 

5) w przypadku stypendium dla uczniów lub studentów pierwszego roku za 

szczególne osiągnięcia  w naukach ścisłych: 

 liczba tytułów zwycięzcy lub laureata lub finalisty lub wyróżnień 

w olimpiadzie międzynarodowej, 
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 liczba tytułów laureata lub finalisty konkursu/turnieju o zasięgu 

międzynarodowym, 

 liczba tytułów laureata konkursu/turnieju lub olimpiady o zasięgu 

ponadwojewódzkim, 

 liczba tytułów finalisty konkursu/turnieju lub olimpiady o zasięgu 

ponadwojewódzkim, 

 liczba tytułów laureata konkursu/turnieju lub olimpiady o zasięgu 

wojewódzkim, 

 liczba tytułów finalisty konkursu/turnieju lub olimpiady o zasięgu 

wojewódzkim, 

 średnią ocen – od najwyższej, 

6) w przypadku stypendium dla uczniów lub studentów pierwszego roku 

w zakresie uzdolnień multidyscyplinarnych: 

 liczba punktów uzyskana podczas ubiega się o stypendium w zakresie 

aktywności społecznej (o ile składano wniosek), 

 liczba punktów uzyskana podczas ubiega się o stypendium za szczególne 

osiągnięcia sportowe lub artystyczne (o ile składano wniosek), 

 liczba punktów uzyskana podczas ubiega się o stypendium za szczególne 

osiągnięcia w naukach humanistycznych lub ścisłych (o ile składano 

wniosek), 

 średnią ocen – od najwyższej, 

 liczba złożonych wniosków spełniających kryteria formalne, 

7) w przypadku stypendium dla studentów lat wyższych w zakresie aktywności 

społecznej: 

 liczba działań społecznych, 

 okres zaangażowania w działania społeczne (łączna liczba dni wszystkich 

działań społecznych), 

 pełniona funkcja (liczba funkcji: Lidera, Aktywisty, Wolontariusza), 

 liczba działań obejmujących środowisko poza macierzystą uczelnią, 

 średnią ważoną ocen – od najwyższej, 

 sumaryczną liczbę punktów ECTS – od najwyższej. 

8) w przypadku stypendium dla studentów lat wyższych w zakresie 

multidyscyplinarnych uzdolnień: 

 liczba studiowanych kierunków na których zaliczono co najmniej dwa kolejne 

semestry, 

 liczba uczestnictw w pracy naukowo-badawczej dotyczącej: programu, 

grantu lub projektu, 

 uczestnictwo w pracy naukowo-badawczej prowadzonej w ramach kół 

naukowych, 

 średnią ważoną ocen – od najwyższej, 

 sumaryczną liczbę punktów ECTS na kierunku z którego liczona jest średnia 

ważona ocen – od najwyższej. 
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9) w przypadku stypendium dla studentów lat wyższych w szczególne osiągnięcia 

artystyczne: 

 liczba uzyskanych tytułów finalisty lub laureata konkursu/turnieju 

międzynarodowego, 

 liczby uzyskanych tytułów laureata konkursu/turnieju artystycznego 

o zasięgu ponadwojewódzkim, 

 liczby uzyskanych tytułów finalisty konkursu/turnieju artystycznego  

o zasięgu ponadwojewódzkim, 

 liczby uzyskanych tytułów laureata konkursu/turnieju artystycznego 

o zasięgu wojewódzkim, 

 liczby uzyskanych tytułów finalisty konkursu/turnieju artystycznego  

o zasięgu wojewódzkim, 

 liczba studiowanych kierunków na których zaliczono co najmniej dwa kolejne 

semestry, 

 liczba uczestnictw w pracy naukowo-badawczej dotyczącej/artystycznej: 

programu, grantu lub projektu, 

 uczestnictwo w pracy naukowo-badawczej/artystycznej prowadzonej 

w ramach kół naukowych/artystycznych, 

 średnią ważoną ocen – od najwyższej, 

 sumaryczną liczbę punktów ECTS – od najwyższej. 

10)  w przypadku stypendium dla studentów lat wyższych w szczególne osiągnięcia 

sportowe: 

 liczba uczestnictw w zawodach sportowych w randze Mistrzostw/Igrzysk 

Międzynarodowych – od najwyższego, 

 liczba uczestnictw w zawodach sportowych w randze Mistrzostw 

Polski/Pucharu Polski – od najwyższego, 

 liczba zajętych miejsc (odpowiednio): 1, 2 lub 3 w zawodach sportowych 

w randze Mistrzostw/Igrzysk Międzynarodowych – od najwyższego, 

 liczba zajętych miejsc (odpowiednio): 1, 2 lub 3 w zawodach sportowych 

w randze Mistrzostw Polski/Pucharu Polski – od najwyższego, 

 liczba studiowanych kierunków na których zaliczono co najmniej dwa kolejne 

semestry, 

 liczba uczestnictw w pracy naukowo-badawczej dotyczącej: programu, 

grantu lub projektu, 

 uczestnictwo w pracy naukowo-badawczej prowadzonej w ramach kół 

naukowych, 

 średnią ważoną ocen – od najwyższej, 

 sumaryczną liczbę punktów ECTS – od najwyższej. 

9. Listy, o których mowa w ust. 6, zatwierdza Zarząd Województwa Małopolskiego. 
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§ 19 

 

1. Stypendia przyznawane będą przez Marszałka Województwa Małopolskiego  

lub osobę upoważnioną przez niego.  

2. Stypendium może być przyznane uczniom lub studentom, których wnioski, zostały 

umieszczone na liście rezerwowej, gdy zostaną spełnione kumulatywnie 

następujące przesłanki:  

1) uczeń, którego wniosek został ujęty na liście rankingowej, zaniecha dokonania 

wymaganych czynności lub dokona czynności skutkującej koniecznością 

podjęcia decyzji znoszącej uprawnienie wnikające z decyzji,  

o której mowa w § 19 ust. 1 niniejszego Regulaminu, 

2) student, którego wniosek został ujęty na liście rankingowej, zaniecha dokonania 

wymaganych czynności lub dokona czynności skutkującej koniecznością 

podjęcia decyzji znoszącej uprawnienie wnikające z decyzji,  

o której mowa w § 19 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział V 

Forma i zakres wsparcia, wypłata stypendium  

 

§ 20 

 

1. Wysokość stypendiów wynosi: 

1) W przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-8): 4.000,00 zł brutto, 

2) W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów pierwszego 

roku: 5.000,00 zł brutto, 

3) W przypadku studentów lat wyższych: 6.000,00 zł brutto. 

2. Wysokość przyznanego stypendium nie podlega waloryzacji.  

3. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego/akademickiego 

(12 miesięcy). 

4. Stypendium podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

 

§ 21 

 

1. Wypłata stypendium następuje jednorazowo z uwzględnieniem dostępności 

środków finansowych w budżecie Województwa Małopolskiego. 

2. Szczegółowe warunki wypłaty stypendium określa umowa stypendialna, o której 

mowa w § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszego Regulaminu. 

3. Przed zawarciem umowy, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszego 

Regulaminu stypendysta zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 7 dni, oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na które 

będzie wypłacone stypendium oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania 

wizerunku stypendysty.  

4. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 21 ust. 3 i niepodpisanie umowy 

w wyznaczonym terminie może skutkować podjęciem decyzji znoszącej 
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uprawnienie wnikające z decyzji, o której mowa w § 19 ust. 1. Wówczas 

zastosowanie znajdują zasady określone w § 19 ust. 2. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 22 

 

1. Marszałek Województwa lub osoba upoważniona przez niego podejmuje decyzję 

znoszącą uprawnienie wynikające z decyzji, o której mowa w § 19 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu  oraz o rozwiązaniu lub zmiany umowy, o której mowa  

§ 27 ust. 1 pkt. 4 ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

Stypendysta:  

1) został skreślony z listy uczniów szkoły i nie kontynuuje nauki w innej szkole, 

2) został skreślony z listy studentów i nie kontynuuje nauki w ramach studiów 

wyższych, 

3) przestał spełniać warunki ubiegania się o stypendium,  

4) złożył oświadczenie o rezygnacji ze wsparcia stypendialnego.  

2. Pełnoletni uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego przedstawiciel 

ustawowy lub opiekun prawny lub inna osoba uprawniona do występowania  

w jego imieniu lub student lub inna osoba uprawiona do występowania w jego 

imieniu, zobowiązani są do powiadomienia, w terminie 7 dni,  

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1-4.  

3. W przypadku uzyskania przez ucznia lub studenta stypendium na podstawie 

nieprawdziwych danych, Marszałek Województwa lub osoba upoważniona przez 

niego podejmuje decyzję znoszącą uprawnienie wnikające z decyzji, o której mowa 

w § 19 ust. 1.  

 

§ 23 

 

Stypendysta przez cały okres otrzymywania stypendium, a także w późniejszym 

okresie do trzech lat może zostać wezwany do przedłożenia dokumentów 

potwierdzających informacje zawarte we wniosku. 

 

§ 24 

 

Stypendysta nie może finansować z innych środków publicznych krajowych  

lub wspólnotowych, w szczególności ze środków pochodzących z budżetu państwa, 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, środków funduszy strukturalnych, w tym 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej, 

kosztów poniesionych ze stypendium, w ten sposób, że spowodowałoby  

to ich podwójne finansowanie.   
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§ 25 

 

Stypendysta w danym roku szkolnym lub akademickim może otrzymać wyłącznie 

jeden rodzaj stypendium finansowanego lub współfinansowanego ze środków 

własnych Województwa Małopolskiego. 

 

§ 26 

 

Uczeń lub student powtarzający rok nie jest uprawniony do ubiegania się  

o stypendium. Wyjątek mogą stanowić jedynie udokumentowane przypadki losowe.   

 

§ 27 

 

1. Zarząd Województwa Małopolskiego określi wzór:  

1) wniosku o przyznanie stypendium, z uwzględnieniem możliwości 

komunikowania się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,  

2) oświadczenia o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego 

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,   

3) oświadczenia o wywodzeniu się ucznia/studenta z rodziny wielodzietnej,  

4) umowy stypendialnej,  

5) oświadczenia o rachunku bankowym, 

6) oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku Stypendysty. 

2. Małopolski Program Stypendialny realizuje departament właściwy ds. edukacji, 

który w szczególności odpowiada za:  

1) przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie stypendium,  

2) udostępnienie wykazów i list, o których mowa w niniejszym Regulaminie,  

3) przechowywanie dokumentacji.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II 

dla Mistrzów Edukacji 
 
 

Szczegółowe zasady punktacji w kryteriach podstawowych i dodatkowych 
osiągnięć uczniów i studentów pierwszego roku ubiegających się 

o Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji  
w zakresie aktywności społecznej 

 
 
Ustala się następująca szczegółową punktację dla uczniów szkół podstawowych za: 

 

1) Liczbę działań społecznych: 

 

Liczba działań społecznych Liczba punktów 

co najmniej 6 50 

5 45 

4 35 

3 25 

2 15 

1 5 

 

2) Okres zaangażowania w każde działanie społeczne: 

 

Okres zaangażowania Liczba punktów 

co najmniej 201 dni 60 

101-200 dni 40 

91-100 dni 20  

81-90 dni 15 

71-80 dni 10  

60-70 dni 5 

 

3) Pełniona funkcja w działaniu społecznym: 

 

Pełniona funkcja w działaniu społecznym Liczba punktów 

Lider  50 

Aktywista 25 

Wolontariusz 10 

 

4) Zasięg oddziaływania działania społecznego: 

 

Zasięg oddziaływania działania społecznego Liczba punktów 

Środowisko szkolne oraz pozaszkolne 30 

Tylko środowisko szkolne 20 

 

5) Średnią ocen z zakresu kształcenia ogólnego: 

 

Średnia ocen kształcenia ogólnego  
oraz religii/etyki 

Liczba punktów 

5,50-6,00 32 

5,00-5,49 16 

4,50-4,99 8 

4,00-4,49 4 

3,50-3,99 2 

poniżej 3,50  1 
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7) Eliminujące bariery edukacyjne: 

a) obszar wiejski – 5 pkt. 

b) trudna sytuacja materialna – 5 pkt. 

c) wielodzietność – 5 pkt. 

d) niepełnosprawność – 5 pkt.  

e) niekorzystna sytuacja losowa – 5 pkt. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II 

dla Mistrzów Edukacji 
 
 

Szczegółowe zasady punktacji w kryteriach podstawowych i dodatkowych 
osiągnięć uczniów i studentów pierwszego roku ubiegających się 

o Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji  
za szczególne osiągnięcia artystyczne 

 

 

Ustala się następująca szczegółową punktację dla uczniów szkół podstawowych za: 

 

1) Posiadanie statusu ucznia szkoły/klasy o profilu artystycznym: 

 

Liczba statusów klasy/szkoły o profilu 
artystycznym 

Liczba punktów 

Co najmniej 3 25 

2 15  

1 5 

 

2) Osiągnięcia w konkursach/turniejach artystycznych: 

 

Uzyskany tytuł w konkursie/turnieju lub zajęte miejsce Liczba punktów 

Tytuł laureata konkursu/turnieju o zasięgu międzynarodowym 
lub zajęcie 1 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu międzynarodowym  

40 

Tytuł finalisty konkursu/turnieju o zasięgu międzynarodowym 
lub zajęcie 2 lub 3 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu międzynarodowym 

30 

Tytuł laureata konkursu/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 
lub zajęcie 1 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 

20 

Tytuł finalisty konkursu/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 
lub zajęcie 2 lub 3 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 

15 

Tytuł laureata konkursu/turnieju o zasięgu wojewódzkim 
lub zajęcie 1 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu wojewódzkim 

10 

Tytuł finalisty konkursu/turnieju o zasięgu wojewódzkim  
lub zajęcie 2 lub 3 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu wojewódzkim 

5 

 

3) Średnią ocen z zakresu kształcenia ogólnego: 

 

Średnia ocen kształcenia ogólnego  
oraz religii/etyki 

Liczba punktów 

5,50-6,00 32 

5,00-5,49 16 

4,50-4,99 8 

4,00-4,49 4 

3,50-3,99 2 

poniżej 3,50  1 

 

4) Eliminujące bariery edukacyjne: 

a) obszar wiejski – 5 pkt. 

b) trudna sytuacja materialna – 5 pkt. 

c) wielodzietność – 5 pkt. 

d) niepełnosprawność – 5 pkt.  

e) niekorzystna sytuacja losowa – 5 pkt. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu  
Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II 

dla Mistrzów Edukacji 
 

 
Szczegółowe zasady punktacji w kryteriach podstawowych i dodatkowych 

osiągnięć uczniów i studentów pierwszego roku ubiegających się 
o Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji  

za szczególne osiągnięcia sportowe 
 
 

Ustala się następująca szczegółową punktację dla uczniów szkół podstawowych za: 
 

1) Posiadanie statusu ucznia szkoły/klasy o profilu sportowym: 

 

Status ucznia Liczba punktów 

Szkoła sportowa/Szkoła oraz klasa sportowa 10 

Klasa sportowa 5 

 

2) Uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym niezależnie od zajętego miejsca: 

Ranga zawodów Liczba punktów 

Mistrzostwa/Igrzyska Międzynarodowe/ 
Puchar Międzynarodowy 

6 

Mistrzostwa Polski/Puchar Polski 2 

 

3) Zajęcie miejsca od I do X we współzawodnictwie sportowym w zawodach randze Mistrzostw Polski 

lub we współzawodnictwie sportowym w zawodach w randze Mistrzostw/Igrzysk Międzynarodowych. 

 

 Miejsce w zawodach/konkurencji Liczba punktów 

I 35 

II 30 

III 25 

IV-V 20 

VI-X 15 

 

4) Zajęcie miejsca od I do X we współzawodnictwie sportowym w zawodach w randze Pucharu Polski 

lub we współzawodnictwie sportowym w zawodach w randze Pucharu Międzynarodowego: 

Miejsce w zawodach/konkurencji Liczba punktów 

I 16 

II 8 

III 4 

IV-V 2 

VI-X 1 

 

5) Średnią ocen z zakresu kształcenia ogólnego: 

 

Średnia ocen kształcenia ogólnego  
oraz religii/etyki 

Liczba punktów 

5,50-6,00 32 

5,00-5,49 16 

4,50-4,99 8 

4,00-4,49 4 

3,50-3,99 2 

poniżej 3,50  1 
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6) Eliminujące bariery edukacyjne: 

a) obszar wiejski – 5 pkt. 

b) trudna sytuacja materialna – 5 pkt. 

c) wielodzietność – 5 pkt. 

d) niepełnosprawność – 5 pkt.  

e) niekorzystna sytuacja losowa – 5 pkt. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu  
Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II 

dla Mistrzów Edukacji 
 
 

Szczegółowe zasady punktacji w kryteriach podstawowych i dodatkowych 
osiągnięć uczniów i studentów pierwszego roku ubiegających się 

o Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji  
za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych 

 

Ustala się następująca szczegółową punktację dla uczniów szkół podstawowych za: 

1) Osiągnięcia w olimpiadach z przedmiotów humanistycznych: 

Uzyskany tytuł w olimpiadzie: Liczba punktów 

Tytuł zwycięzcy, laureata, finalisty lub wyróżnienie  
w międzynarodowej olimpiadzie 

40 

Tytuł laureata olimpiady trzeciego stopnia (centralnego) 30 

Tytuł finalisty olimpiady trzeciego stopnia (centralnego) 20 

 

2) Osiągnięcia w konkursach/turniejach z przedmiotów humanistycznych: 

Uzyskany tytuł w konkursie/turnieju lub zajęte miejsce Liczba punktów 

Tytuł laureata konkursu/turnieju o zasięgu międzynarodowym 
lub zajęcie 1 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu międzynarodowym  

40 

Tytuł finalisty konkursu/turnieju o zasięgu międzynarodowym 
lub zajęcie 2 lub 3 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu międzynarodowym 

30 

Tytuł laureata konkursu/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 
lub zajęcie 1 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 

20 

Tytuł finalisty konkursu/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 
lub zajęcie 2 lub 3 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 

15 

Tytuł laureata konkursu/turnieju o zasięgu wojewódzkim 
lub zajęcie 1 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu wojewódzkim 

10 

Tytuł finalisty konkursu/turnieju o zasięgu wojewódzkim  
lub zajęcie 2 lub 3 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu wojewódzkim 

5 

 

3) Średnią ocen z zakresu kształcenia ogólnego: 

 

Średnia ocen kształcenia ogólnego  
oraz religii/etyki 

Liczba punktów 

5,50-6,00 32 

5,00-5,49 16 

4,50-4,99 8 

4,00-4,49 4 

3,50-3,99 2 

poniżej 3,50  1 

 

4) Eliminujące bariery edukacyjne: 

a) obszar wiejski – 5 pkt. 

b) trudna sytuacja materialna – 5 pkt. 

c) wielodzietność – 5 pkt. 

d) niepełnosprawność – 5 pkt.  

e) niekorzystna sytuacja losowa – 5 pkt. 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu  
Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II 

dla Mistrzów Edukacji 
 

 

Szczegółowe zasady punktacji w kryteriach podstawowych i dodatkowych 
osiągnięć uczniów i studentów pierwszego roku ubiegających się 

o Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji  
za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych 

 
 
Ustala się następująca szczegółową punktację dla uczniów szkół podstawowych za: 
 

1) Osiągnięcia w olimpiadach z przedmiotów ścisłych: 

Uzyskany tytuł w olimpiadzie: Liczba punktów 

Tytuł zwycięzcy, laureata, finalisty lub wyróżnienie  
w międzynarodowej olimpiadzie 

40 

Tytuł laureata olimpiady trzeciego stopnia (centralnego) 30 

Tytuł finalisty olimpiady trzeciego stopnia (centralnego) 20 

 

2) Osiągnięcia w konkursach/turniejach z przedmiotów ścisłych: 

Uzyskany tytuł w konkursie/turnieju lub zajęte miejsce Liczba punktów 

Tytuł laureata konkursu/turnieju o zasięgu międzynarodowym 
lub zajęcie 1 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu międzynarodowym  

40 

Tytuł finalisty konkursu/turnieju o zasięgu międzynarodowym 
lub zajęcie 2 lub 3 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu międzynarodowym 

30 

Tytuł laureata konkursu/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 
lub zajęcie 1 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 

20 

Tytuł finalisty konkursu/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 
lub zajęcie 2 lub 3 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 

15 

Tytuł laureata konkursu/turnieju o zasięgu wojewódzkim 
lub zajęcie 1 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu wojewódzkim 

10 

Tytuł finalisty konkursu/turnieju o zasięgu wojewódzkim  
lub zajęcie 2 lub 3 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu wojewódzkim 

5 

 

3) Średnią ocen z zakresu kształcenia ogólnego: 

 

Średnia ocen kształcenia ogólnego  
oraz religii/etyki 

Liczba punktów 

5,50-6,00 32 

5,00-5,49 16 

4,50-4,99 8 

4,00-4,49 4 

3,50-3,99 2 

poniżej 3,50  1 

 

4) Eliminujące bariery edukacyjne: 

a) obszar wiejski – 5 pkt. 

b) trudna sytuacja materialna – 5 pkt. 

c) wielodzietność – 5 pkt. 

d) niepełnosprawność – 5 pkt.  

e) niekorzystna sytuacja losowa – 5 pkt. 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu  
Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II 

dla Mistrzów Edukacji 
 
 

Szczegółowe zasady punktacji w kryteriach podstawowych i dodatkowych 
osiągnięć studentów lat wyższych ubiegających się 

o Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji  
w zakresie aktywności społecznej 

 
 

Ustala się następująca szczegółową punktację dla studentów lat wyższych za: 

 

1) Liczbę działań społecznych: 

 

Liczba działań społecznych Liczba punktów 

co najmniej 6 50 

5 45 

4 35 

3 25 

2 15 

1 5 

 

2) Okres zaangażowania w każde działanie społeczne: 

 

Okres zaangażowania Liczba punktów 

co najmniej 201 dni 60 

101-200 dni 40 

91-100 dni 20 

81-90 dni 15 

71-80 dni 10  

60-70 dni 5 

 

3) Pełniona funkcja w działaniu społecznym: 

 

Pełniona funkcja w działaniu społecznym Liczba punktów 

Lider  50 

Aktywista 25 

Wolontariusz 10 

 

4) Zasięg oddziaływania działania społecznego: 

 

Zasięg oddziaływania działania społecznego Liczba punktów 

Środowisko uczelni oraz pozauczelniane 30 

Tylko środowisko uczelni  20 

 

5) Średnia ważona ocen: 

 

Średnia ocen  Liczba punktów 

4,50-5,00 (lub więcej) 32 

4,00-4,49 16 

3,50-3,99 8 

poniżej 3,50  4 
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6) Eliminujące bariery edukacyjne: 

a) obszar wiejski – 5 pkt. 

b) trudna sytuacja materialna – 5 pkt. 

c) wielodzietność – 5 pkt. 

d) niepełnosprawność – 5 pkt.  

e) niekorzystna sytuacja losowa – 5 pkt. 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu  
Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II 

dla Mistrzów Edukacji 
 
 

Szczegółowe zasady punktacji w kryteriach podstawowych i dodatkowych 
osiągnięć studentów lat wyższych ubiegających się 

o Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji  
w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień 

 

 

Ustala się następująca szczegółową punktację dla uczniów szkół podstawowych za: 

 

1) Studiowanie na dodatkowych kierunkach studiów: 

 

Liczba kierunków Liczba punktów 

powyżej 2 30 

2 10 

 

2) Uczestniczenie w pracy naukowo-badawczej dotyczącej: programu, grantu, projektu: 

 

Liczba uczestnictw w pracy naukowo-badawczej Liczba punktów 

powyżej 3 25 

3 20 

2 15 

1 10 

 

3) Uczestniczenie w pracy naukowo-badawczej prowadzonej w ramach kół naukowych – 10 pkt. 

 

4) Średnią ważoną ocen na wybranym kierunku studiów: 

 

Średnia ocen  Liczba punktów 

4,50-5,00 (lub więcej) 32 

4,00-4,49 16 

3,50-3,99 8 

poniżej 3,50  4 

 

5) Eliminujące bariery edukacyjne: 

a) obszar wiejski – 5 pkt. 

b) trudna sytuacja materialna – 5 pkt. 

c) wielodzietność – 5 pkt. 

d) niepełnosprawność – 5 pkt.  

e) niekorzystna sytuacja losowa – 5 pkt. 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu  
Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II 

dla Mistrzów Edukacji 
 

 
Szczegółowe zasady punktacji w kryteriach podstawowych i dodatkowych 

osiągnięć studentów lat wyższych ubiegających się 
o Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji  

za szczególne osiągnięcia artystyczne 
 

 
Ustala się następująca szczegółową punktację dla studentów lat wyższych za: 

 

1) Osiągnięcia w konkursach/turniejach artystycznych: 

 

Uzyskany tytuł w konkursie/turnieju lub zajęte miejsce Liczba punktów 

Tytuł laureata konkursu/turnieju o zasięgu międzynarodowym 
lub zajęcie 1 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu międzynarodowym  

40 

Tytuł finalisty konkursu/turnieju o zasięgu międzynarodowym 
lub zajęcie 2 lub 3 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu międzynarodowym 

30 

Tytuł laureata konkursu/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 
lub zajęcie 1 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 

20 

Tytuł finalisty konkursu/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 
lub zajęcie 2 lub 3 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim 

15 

Tytuł laureata konkursu/turnieju o zasięgu wojewódzkim 
lub zajęcie 1 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu wojewódzkim 

10 

Tytuł finalisty konkursu/turnieju o zasięgu wojewódzkim  
lub zajęcie 2 lub 3 miejsca w konkursie/turnieju o zasięgu wojewódzkim 

5 

 

2) Studiowanie na dodatkowych kierunkach studiów: 

 

Liczba kierunków Liczba punktów 

powyżej 2 30 

2 10 

 

3) Uczestniczenie w projekcie artystycznym lub w pracy naukowo-badawczej dotyczącej: projektu, 

programu lub grantu: 

 

Liczba uczestnictw w projekcie artystycznym  
lub w pracy naukowo-badawczej 

Liczba punktów 

powyżej 3 25 

3 20 

2 15 

1 10 

 

4) Uczestniczenie w pracy artystycznej lub projekcie artystycznym lub w pracy naukowo-badawczej 

prowadzonej w ramach kół artystycznych/naukowych – 10 pkt. 

 

5) Średnią ważoną ocen: 

 

Średnia ocen  Liczba punktów 

4,50-5,00 (lub więcej) 32 

4,00-4,49 16 

3,50-3,99 8 

poniżej 3,50  4 
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6) Eliminujące bariery edukacyjne: 

a) obszar wiejski – 5 pkt. 

b) trudna sytuacja materialna – 5 pkt. 

c) wielodzietność – 5 pkt. 

d) niepełnosprawność – 5 pkt.  

e) niekorzystna sytuacja losowa – 5 pkt. 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu  
Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II 

dla Mistrzów Edukacji 
 

 
Szczegółowe zasady punktacji w kryteriach podstawowych i dodatkowych 

osiągnięć studentów lat wyższych ubiegających się 
o Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji  

za szczególne osiągnięcia sportowe 
 
 

Ustala się następująca szczegółową punktację dla studentów lat wyższych za: 
 

1) Uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym niezależnie od zajętego miejsca: 

 

Ranga zawodów Liczba punktów 

Mistrzostwa/Igrzyska Międzynarodowe/ 
Puchar Międzynarodowy 

6 

Mistrzostwa Polski/Puchar Polski 2 

 

2) Zajęcie miejsca od I do X we współzawodnictwie sportowym w zawodach randze Mistrzostw Polski 

lub we współzawodnictwie sportowym w zawodach w randze Mistrzostw/Igrzysk Międzynarodowych. 

 

 Miejsce w zawodach/konkurencji Liczba punktów 

I 35 

II 30 

III 25 

IV-V 20 

VI-X 15 

 

3) Zajęcie miejsca od I do X we współzawodnictwie sportowym w zawodach w randze Pucharu Polski 

lub we współzawodnictwie sportowym w zawodach w randze Pucharu Międzynarodowego: 

 

Miejsce w zawodach/konkurencji Liczba punktów 

I 16 

II 8 

III 4 

IV-V 2 

VI-X 1 

 

4) Studiowanie na dodatkowych kierunkach studiów: 

 

Liczba kierunków Liczba punktów 

powyżej 2 30 

2 10 

 

5) Uczestniczenie w pracy naukowo-badawczej dotyczącej: programu, grantu, projektu: 

 

Liczba uczestnictw w pracy naukowo-badawczej Liczba punktów 

powyżej 3 25 

3 20 

2 15 

1 10 

 

6) Uczestniczenie w pracy naukowo-badawczej prowadzonej w ramach kół naukowych – 10 pkt. 
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7) Średnią ważoną ocen: 

 

Średnia ocen  Liczba punktów 

4,50-5,00 (lub więcej) 32 

4,00-4,49 16 

3,50-3,99 8 

poniżej 3,50  4 

 

8) Eliminujące bariery edukacyjne: 

a) obszar wiejski – 5 pkt. 

b) trudna sytuacja materialna – 5 pkt. 

c) wielodzietność – 5 pkt. 

d) niepełnosprawność – 5 pkt.  

e) niekorzystna sytuacja losowa – 5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


