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/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku
lekarskim
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.) oraz art.173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady przyznawania pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunku
lekarskim.
2. Pomoc materialna ma formę finansową i jest przyznawana na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października
danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
3. Wysokość pomocy materialnej wynosi 2.000,00 złotych miesięcznie.
§ 2. Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określa sposób i terminy ubiegania się o pomoc
materialną oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznawana pomoc materialna a także warunki
przekazywania środków finansowych przyznanej pomocy materialnej.
§ 3. Pomoc materialna będzie wypłacana ze środków budżetu Powiatu Oświęcimskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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Załącznik
do uchwały Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .........................
REGULAMIN
określający sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania studentów,
którym będzie przyznawana pomoc materialna, a także warunki przekazywania środków finansowych
przyznanej pomocy materialnej
§ 1. Niniejszy regulamin określa sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania
studentów, którym będzie przyznawana pomoc materialna, a także warunki przekazywania środków
finansowych przyznanej pomocy materialnej.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) studencie – należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na kierunku lekarskim, w szkole wyższej,
mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym,
2) pomocy materialnej – należy przez to rozumieć pomoc materialną w formie finansowej, wypłacaną
ze środków Powiatu Oświęcimskiego,
§ 3. Pomoc materialna może być przyznana studentowi od III roku studiów, który spełnia łącznie
następujące warunki:
1) jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim,
2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
3) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz
i rodzicielskiego w okresie na który ubiega się o przyznanie stypendium.

z urlopu

macierzyńskiego

4) zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, zwanego dalej „ZOZ” niezwłocznie po zakończeniu
kształcenia i uzyskaniu tytułu specjalisty jednakże nie później niż 7 lat po ukończeniu studiów, co najmniej
na czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od Powiatu Oświęcimskiego.
Wybrana specjalizacja musi być zgodna z profilem wykonywanych świadczeń przez ZOZ w Oświęcimiu.
§ 4. 1. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej
dla studentów oraz zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa i ZOZ w Oświęcimiu, w BIP oraz
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i ZOZ w Oświęcimiu najpóźniej do 30 lipca danego
roku kalendarzowego. Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków jest także przekazywana uczelniom
kształcącym na kierunku lekarskim.
2. Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student.
3. Wniosek, należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu lub przesłać pocztą
(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie określonym w informacji o naborze wniosków.
4. Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
2) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem
wniosku,
3) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu
macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz nie powtarza roku.
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.
2. Komisja przeprowadza głosowanie zwykłą większością głosów.
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3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczacego Komisji.
4. Do zadań Komisji należy:
1) sprawdzenie wniosków o pomoc materialną pod względem poprawności formalnej,
2) wybór wniosków do zarekomendowania Zarządowi Powiatu,
3) przedstawienie Zarządowi Powiatu stanowiska Komisji.
5. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w § 4 ust. 3 i 4, nie będą rozpatrywane.
6. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji pierwszeństwo będą miały wnioski:
1) studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
2) o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku
wniosków o tej samej średniej ocen – brana będzie pod uwagę średnia za rok poprzedzający,
3) w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów – studentów mających stałe miejsce
zamieszkania na terenie powiatu oświęcimskiego.
7. O przyznaniu pomocy materialnej decyduje Zarząd Powiatu – po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Komisji.
8. Pomoc materialna zostanie przyznana przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w ramach zabezpieczonych
środków finansowych.
§ 6. 1. Udzielenie pomocy materialnej poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności
warunki:
1) przyznania pomocy materialnej,
2) zasady jej wypłaty,
3) okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty,
4) okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy
materialnej pobranej przez Studenta.
§ 7. 1. Pomoc materialna przysługuje tylko w czasie trwania studiów.
2. Student traci prawo do otrzymywania przyznanej pomocy materialnej w przypadku:
1) podania nieprawdziwych danych we wniosku o udzielenie pomocy materialnej;
2) nieprzedłożenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru zaświadczenia o odbywaniu studiów wydanego
przez uczelnię,
3) skreślenia z listy studentów,
4) rezygnacji z prawa do pomocy materialnej i rozwiązania umowy,
5) korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.
3. Po zakończeniu urlopów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 wypłacanie stypendium może być wznowione
na wniosek studenta.
4. Student ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
o każdym przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5.
§ 8. 1. Pomoc materialna nie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały
okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 2.
2. Po ustaniu okoliczności wymienionych § 7 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 wypłata pomocy materialnej może być
wznowiona na wniosek studenta od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zakończyły się przesłanki
powodujące utratę prawa do otrzymywania pomocy materialnej.
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3. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej, skreślenie z listy
studentów, bądź niedotrzymanie warunków umowy – stanowi podstawę do rozwiązania umowy i zwrotu
przez studenta całej pobranej kwoty pomocy materialnej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu, w ciągu 30 dni od chwili wystąpienia powyższych zdarzeń.
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Uzasadnienie

W ostatnich latach w Polsce obserwowany jest znaczący niedobór lekarzy specjalistów. Liczba lekarzy
na 1000 mieszkańców w krajach OECD wzrasta i wynosi 3,3. Z raportu organizacji OECD „Health at Glance” wynika,
że w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada 2,19 lekarza. Wskaźnik ten utrzymuje się od wielu lat i niestety pozostaje
na niezmienionym poziomie. Z przebadanych krajów europejskich gorsza sytuacja panuje jedynie w Turcji i Macedonii.
Dla porównania – w Grecji na tysiąc mieszkańców przypada 6,6 lekarza, w Niemczech (kraju, który cierpi na duży
deficyt lekarzy i chce zatrudnić dwa roczniki absolwentów polskich uczelni) – 4,1 lekarza; w Czechach na tysiąc
mieszkańców przypada 3,4 a w Rosji – 3,6 lekarza.
Problemy ze skompletowaniem kadry mają już nie tylko szpitale powiatowe w małych miejscowościach, ale także
szpitale w dużych ośrodkach akademickich. Brak specjalistów na rynku pracy stanowi także coraz większy problem
dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
Wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej jest więc istotnym czynnikiem utrzymania dotychczasowej dostępności
do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu. Stworzenie systemu zachęt, m.in. poprzez przyznawanie
ze środków Powiatu pomocy finansowej dla studentów uczelni o kierunku lekarskim – wydaje się skutecznym
działaniem mającym na celu pozyskiwanie lekarzy.
Pomoc będzie przyznawana studentom którzy zdeklarują się do podjęcia zatrudnienia w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, niezwłocznie po zakończeniu kształcenia i uzyskaniu tytułu specjalisty jednakże
nie później niż 7 lat po ukończeniu studiów, co najmniej na czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy
materialnej od Powiatu Oświęcimskiego. Wybrana specjalizacja musi być zgodna z profilem wykonywanych świadczeń
przez ZOZ w Oświęcimiu.
Zgodnie z treścią art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym pomoc materialna
dla studentów może być przyznawania przez jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa w uchwale: rodzaj pomocy materialnej, sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną,
sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna oraz maksymalną wysokości pomocy
materialnej, o którą może ubiegać się student.
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