
UCHWAŁA NR XVIII/291/2019
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej  w ramach Międzynarodowego Programu 
Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.1) ) oraz art. 96 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Tworzy się Międzynarodowy Program Stypendialny Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią 
za wybieranie kieleckich uczelni, zwany dalej „Programem”, dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych 
lub studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach, zwanej dalej 
„uczelnią”.

2. Celem programu jest:

a) Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych i zachęcanie ich do wybierania kieleckich uczelni;

b) Promocja kreatywności i aktywności wśród młodzieży, w szczególności w zakresie szeroko pojętej 
działalności artystycznej, społecznej, ekonomicznej, przedsiębiorczości i wolontariatu;

c) Motywowanie uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce oraz udziału w konkursach, 
olimpiadach i turniejach tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy;

d) Podnoszenie aspiracji edukacyjnych i poczucia własnej wartości wśród młodzieży oraz rozbudzanie 
poczucia współodpowiedzialności za rozwój społeczności lokalnej;

e) Wzmocnienie współpracy pomiędzy Miastem Kielce a miastami partnerskimi.

f) Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia kieleckich uczelni.

3. Programem obejmuje się maksymalnie 100 osób w ciągu danego roku akademickiego.

§ 2. 

1. Stypendium może zostać przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium został absolwentem szkoły 
ponadpodstawowej i przystąpił do egzaminu maturalnego,

2) posiada status studenta uczelni mającej siedzibę w mieście Kielce,

3) uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 85% liczony jako średnia z 2 wybranych 
przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata turnieju lub 
olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wymienionym 
w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł 
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu 
jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie;

4) był zaangażowany w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium w aktywności szkolne lub 
pozaszkolne w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości 
i wolontariatu.

5) złoży, w wymaganym niniejszą uchwałą terminie, prawidłowo wypełniony wniosek
o przyznanie stypendium, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

1) zmiany tekstu jednolitego Dz. U z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1571
2) zmiany tekstu jednolitego Dz. U. z 2018 r. poz. 2024  i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, poz. 447, poz. 534, poz. 577,  

poz. 730 i poz. 823
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2. Każdy punkt procentowy z wyniku egzaminu maturalnego odpowiada punktowi przeliczeniowemu 
w stosunku 1:1.

3. Finalista oraz laureat turnieju lub olimpiady, o których mowa w ust. 1 pkt 3 otrzymuje z danego 
przedmiotu 100 punktów przeliczeniowych.

4. Maksymalna ilość punktów przeliczeniowych wynosi 120.

§ 3. 

1. Wyniki uzyskane na dyplomach matury międzynarodowej (IB) oraz matury europejskiej (EB) przelicza 
się na punkty przeliczeniowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przyjmuje się, że poziom 
niższy – standard level, (SL) przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach matury międzynarodowej (IB) 
odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – 
high level, (HL) – poziomowi rozszerzonemu.

2. W przypadku dokumentu spoza polskiego systemu edukacji, który w kraju jego wydania uprawnia 
do podjęcia studiów, innego niż International Baccalaureate (matura międzynarodowa IB) lub European 
Baccalaureate (matura europejska EB) do oceny wniosku bierze się pod uwagę wyniki z egzaminów 
zdawanych z części pisemnej na poziomie odpowiadającym poziomowi rozszerzonemu na egzaminie 
maturalnym, zgodnie z punktacją określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku, gdy zestawienie opisane w ust. 2 nie uwzględnia kraju, z którego kandydat posiada 
świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, Komisja Stypendialna przeliczy indywidualnie uzyskane przez 
kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty przeliczeniowe.

4. Studenci pochodzący z Kielc oraz miast, z którymi Miasto Kielce ma podpisaną umowę partnerską 
(Winnica - Ukraina, Gotha - Niemcy, Ramla - Izrael, Budapeszt Czepel - Węgry,  Orange – Francja, Yuyao – 
Chiny, Taizhou – Chiny) uzyskują dodatkowe 10 punktów do wyniku wyliczonego zgodnie z ust. 2 lub 3.

5. Za zaangażowanie w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium w aktywności szkolne 
lub pozaszkolne w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości 
i wolontariatu studentowi przyznaje się dodatkowe punkty przeliczeniowe w ilości 1-10, zgodnie 
z indywidualną oceną dokonaną przez Komisję Stypendialną.

6. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby z największą łączną liczbą punktów 
przeliczeniowych, a w przypadku równej liczby punktów o zakwalifikowaniu do przyznania stypendium 
decyduje wyższa liczba punktów otrzymanych z egzaminu maturalnego, a następnie liczba punktów 
za aktywność szkolną i pozaszkolną.

§ 4. 

1. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie 1-20 października danego roku 
akademickiego, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Wniosek o przyznanie stypendium na rok akademicki 2019/2020 nalezy złożyć nie później niż 
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia uchwały.

3. Do wniosku wnioskodawca załącza:

a.zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia,

b.kserokopię świadectwa ukończenia szkoły potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę,

c.kserokopię świadectwa maturalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę,

d.kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę zaświadczenia o uzyskaniu tytułu 
finalisty lub laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną 
wiedzy wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, 
organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

e.kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających 
uzyskanie nagród, odznaczeń, wyróżnień w poszczególnych dziedzinach aktywności studenta dotyczących roku 
szkolnego poprzedzającego rok przyznania stypendium lub monografię wykonaną przez wnioskodawcę 
z opisem działań i osiągnięć z zakresu szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, ekonomicznej, 
przedsiębiorczości i wolontariatu dotyczącą roku szkolnego poprzedzającego rok przyznania stypendium.
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4. Świadectwo wydane w języku innym niż język polski wymaga złożenia tłumaczenia przysięgłego oraz 
apostile lub innego dokumentu potwierdzającego jego legalizację.

5. Wniosek złożony z naruszeniem ust. 1-4 nie będzie rozpatrywany.

6. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach może ubiegać się tylko 
o jedno stypendium.

7. Stypendium może być przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów 
pochodzących z innych źródeł.

§ 5. 

1. Prezydent Miasta Kielce powołuje Komisję Stypendialną, zwaną dalej „Komisją”, której zadaniem jest 
ocena wniosków.

2. Komisja składa się z 6 osób.

3. W skład Komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Miasta Kielce, Prezydenta Miasta Kielce 
i uczelni.

4. Pracami Komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego wybierani przez Komisję.

5. Komisja dokonuje oceny wniosków w terminie 20 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

6. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent Miasta Kielce po zapoznaniu się
z wynikami oceny dokonanej przez Komisję.

7. Warunkiem przyznania stypendium jest zapewnienie środków na ten cel w budżecie Miasta Kielce.

§ 6. 

1. Stypendium może być przyznawane na okres od 1 października roku, którym następuje jego przyznanie 
do 30 czerwca następnego roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przyznanie stypendium następuje w dwóch częściach na okresy od 1 października do 31 grudnia 
i od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku, w ramach przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Kielce 
środków finansowych.

3. Maksymalna miesięczna kwota stypendium wynosi 500 zł miesięcznie.

4. Stypendium za dany miesiąc wypłacane jest w terminie do 10 dnia następnego miesiąca,
a stypendium należne za październik wypłacane będzie wraz ze stypendium za miesiąc listopad.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kielce

Kamil Suchański
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/291/2019

Rady Miasta Kielce

z dnia 19 września 2019 r.

Wniosek o przyznanie stypendium Miasta Kielce
dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni

I.Dane studenta:

Nazwisko ..............………………..……………………………………………...…………

Imię/imiona ...................................................................................…..……….….……….....

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………

Nazwa uczelni ………………………………………………………….……..….…………

Nr Pesel (ew. nr paszportu)……………………………………………..…………..…….…

Wydział …………………………………….……..………………………….….………….

Kierunek  .………...................................................................……….…................................

Adres stałego zamieszkania:

……….………………….………...……………………….....................................................

Adres zamieszkania w czasie studiów:

.………………………………….....…………………..………….........................................

Adres mailowy ......................................................  telefon kontaktowy ...............................

Nr rachunku bankowego:

II.Dane uzasadniające przyznanie stypendium:

a.Wybrane przedmioty z egzaminu maturalnego zdawane na poziomie rozszerzonym, które mają 
zostać przeliczone na punkty przeliczeniowe:

L.p. Nazwa przedmiotu Rodzaj matury 
(nowa, 

międzynarodowa, 
europejska, 

zagraniczna)

Ocena 
z egzaminu

Liczba punktów 
przeliczeniowych

(wypełnia Komisja 
Stypendialna)

1.
2.
3. Punkty za aktywność szkolną lub pozaszkolną
4. Punkty za pochodzenie z miasta partnerskiego 

(nazwa miasta partnerskiego)  …………………………

Suma punktów: 
b.Zaangażowanie w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium w aktywności szkolne 

lub pozaszkolne w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości 
i wolontariatu (samodzielny opis własnych działań)

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………..…….……………………………………………
……………………………………..………….……………………………………………………………………
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…………….…….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

III.Wykaz załączników przedłożonych do wniosku:

1. Zaświadczenie z uczelni
2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły 
3. Kserokopia świadectwa maturalnego
4.
5.
6.
7.

IV.Oświadczenia

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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 „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

a)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25 -303 Kielce. 
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

b)podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją wniosku o przyznanie stypendium 
z budżetu Miasta Kielce,

c)podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 
Administratora jest ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

d)przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wniosku 
o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Okres przechowywania danych 
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć 
związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji 
do kategorii archiwalnej A,

e)przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, 
przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

f)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa 
lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

g)w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez 
Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………..……..…….

Data i czytelny podpis wnioskodawcy
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/291/2019

Rady Miasta Kielce

z dnia 19 września 2019 r.

Zasady przeliczania ocen uzyskanych na świadectwach z matury międzynarodowej i matury 
europejskiej na punkty przeliczeniowe

Egzamin IB (matura 
międzynarodowa)

Egzamin EB (matura 
europejska)

Punkty przeliczeniowe
(poziom podstawowy)

Punkty przeliczeniowe
(poziom rozszerzony)

7 pkt 9,00 – 10,00 50 100
6 pkt 8,00 – 8,95 45 90
5 pkt 7,00 – 7,95 37,5 75 
4 pkt 6,00 – 6,95 30 60 
3 pkt 5,00 –5,95 22,5 45
2 pkt 4,00 – 4,95 15 30 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/291/2019

Rady Miasta Kielce

z dnia 19 września 2019 r.

Zasady przeliczania ocen uzyskanych na świadectwach maturalnych wydanych poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej na punkty przeliczeniowe

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe
12 100
11 90
10 80
9 70
8 60
7 50

Ukraina (skala 1-12)

1-7 Brak oceny
Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe
5 MGV 100
4 VG 75

Rosja (skala 2-5), 
Kazachstan (skala 1-5), i 
Szwecja (skala literowa)

1-3 IG-G Brak oceny

Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe
10 100
9 90
8 80
7 70

Białoruś (skala 1-10)

1-6 Brak oceny
Punkty przeliczenioweOcena na świadectwie
poziom B        poziom A

10 70 100
9 60 90
8 50 80
7 40 70

Litwa (skala 1-10)

1-6 Brak oceny
Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe
1 100
2 75

Austria (skala 1-5), Niemcy 
(skala 1-6), Czechy (skala 1-
5), Słowacja (skala 1-5)

3-6 Brak oceny
Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe
A, A+, A* 100
A- 95
B+ 90
B 80
B- 70
C+ 60

USA, Wielka Brytania 
(skala literowa)

F-C+ Brak oceny
Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe
01 100
02 90
03 75

Irlandia (skala 01-08)

04-08 Brak oceny
Ocena na świadectwie Punkty przeliczenioweFrancja (skala 1-20)
20 100
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19 95
18 90
17 85
16 80
15 75
14 70
1-13 Brak oceny
Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe
19.1-20 100
18.1-19 95
17.1-18 90
16.1-17 85
15.1-16 80
14.1-15 75
13.1-14 70

Grecja (skala 1-20)

1-13 Brak oceny
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów leży
w wyłącznej właściwości rady gminy.

Przepis art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce stanowi, że rodzaj stypendium, kryteria przyznawania, maksymalną wysokość oraz warunki
wypłacania stypendium określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorilanego.

Nadrzędnym celem Międzynarodowego programu stypendialnego Miasta Kielce dla
maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni jest wsparcie finansowe
najlepszych absolwentów szkół średnich podejmujących studia wyższe na uczelniach wyższych
 w Kielcach. Program ma także na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy Miastem Kielce
a miastami partnerskimi oraz podniesienie poziomu umiędzynarodowienia kieleckich uczelni.

Możliwośc uruchomienia pomocy, o której mowa w przedmiotowym projekcie
uwarunkowana jest zabezpieczeniem środków na tem cel w budżecie Miasta Kielce. Z analizy
danych wynika, że kwota na pokrycie rocznego wsparcia dla studentów zamknie sie kwotą
225.000 zł.

Wejście w życie uchwały z mocą wsteczną nie narusza zasad demokratycznego pańtwa
prawa, a jest uwarunkowane koniecznością objęcia pomocą studentów od momentu rozpopczecia
roku akademickiego tj. od dnia 1 października br.
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