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Regulamin przyznawania stypendiów Starosty Ciechanowskiego                       

dla uzdolnionych studentów za wysokie wyniki w nauce i szczególne 

osiągnięcia edukacyjne, naukowe, artystyczne lub sportowe 

 

 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów uzdolnionym 

studentom za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne, naukowe, 

artystyczne lub sportowe. 

§ 2. Ustala się stypendia Starosty Ciechanowskiego: 

1) stypendium za wysokie wyniki w nauce; 

2) stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne, naukowe, artystyczne lub 

sportowe. 

§ 3. Ustala się zasady i tryb przyznawania Stypendiów Starosty Ciechanowskiego,         

o których mowa w §2: 

1) stypendium ma charakter finansowy; 

2) stypendystą może zostać student szkoły wyższej, która ma siedzibę lub oddział 

na terenie powiatu ciechanowskiego, a zajęcia na kierunku studiów studenta 

odbywają się  w powiecie ciechanowskim; 

3) maksymalna wysokość Stypendium wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych); 

4) ilość i wysokość przyznanych stypendiów zależy od wysokości środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu Ciechanowskiego; 

5) stypendium przyznawane jest raz w roku po zakończeniu roku akademickiego; 

6) stypendium za wysokie wyniki w nauce otrzymuje student, który osiągnął              

w danym roku akademickim średnią ocen równą 4,7 lub wyższą. Średnia ocena 

za dany rok akademicki musi być potwierdzona przez macierzystą szkołę 

wyższą studenta. Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium ma student                 

z wyższą średnią ocen za dany rok akademicki. Wysokość przyznanego 

stypendium będzie uzależniona od liczby studentów, którzy osiągną wymaganą 

średnią, odpowiednio pomniejszona wraz z mniejszą średnią ocen. 



7) stypendium za szczególne osiągnięcia otrzymuje student, który udokumentuje 

w sposób dostateczny szczególne osiągnięcia edukacyjne, naukowe, 

artystyczne lub sportowe, w szczególności: 

a) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału                

w monografii naukowej wydanej w nakładzie co najmniej 1000 sztuk; 

b) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego który został 

opublikowany w specjalistycznej prasie naukowej/czasopiśmie 

naukowym lub w materiałach z konferencji międzynarodowej o nakładzie 

co najmniej 1000 sztuk lub na specjalistycznym portalu naukowym,            

a jego odbiorcami było co najmniej 5000 osób; 

c) udział w projekcie badawczym, realizowanym przez uczelnię, w której 

student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie 

badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub 

międzynarodowego; 

d) samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań 

naukowych, którego student jest autorem lub współautorem, na 

ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej; 

e) uzyskanie nagrody indywidualnej lub udział w powstaniu osiągnięcia, za 

które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o zasięgu krajowym lub 

międzynarodowym; 

f) autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej 

zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o co najmniej 

wojewódzkim zasięgu; 

g) autorstwo lub wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie 

o nakładzie co najmniej 10.000 sztuk; 

h) udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, 

zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o co najmniej 

wojewódzkim zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym 

reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo - 

lub drugoplanowej roli; 

i) udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, 

baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub 

festiwalu o co najmniej wojewódzkim zasięgu lub w obiegu scenicznym 

lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie 

pierwszo - lub drugoplanowej roli; 



j) autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub 

festiwalu  o co najmniej wojewódzkim zasięgu lub w obiegu scenicznym 

lub telewizyjnym; 

k) autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego 

zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez 

instytucję kultury o zasięgu co najmniej powiatowym; 

l) indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez 

instytucję kultury o  zasięgu co najmniej powiatowym; 

m) uzyskanie nagrody indywidualnej lub udział w powstaniu osiągnięcia, za 

które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub 

festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub 

architektonicznym o  zasięgu krajowym lub międzynarodowym; 

n) za znaczne osiągnięcia sportowe studenta uważa się uczestnictwo           

w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy 

lub zajęcie co najmniej miejsca w pierwszej dziesiątce młodzieżowych 

mistrzostw świata, mistrzostw Europy, uniwersjady, akademickich 

mistrzostw świata, akademickich mistrzostw Europy lub Europejskich 

Igrzysk Studentów, a także zajęcie co najmniej trzeciego miejsca                

w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora. Te same 

kryteria przyjmuje się dla uczestników igrzysk paraolimpijskich, igrzysk 

głuchych i innych zawodów organizowanych dla osób 

niepełnosprawnych. Powyższe dotyczy sportów olimpijskich, 

paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji 

indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki 

sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(DZ. U. z 2020 r. poz. 1133). 

8) osiągnięcia, o których mowa w pkt 7) lit. a) – e) są dokumentowane w postaci 

pisemnej, w formie: 

a) stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających 

imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii 

naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce 

wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści 

monografii, a także elektroniczne potwierdzenia zasięgów monografii lub 

artykułu; 

b) oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię 



naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz        

z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa; 

c) oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego 

informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu 

projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie 

realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu; 

d) certyfikatu lub dyplomu wydanego przez organizatora konferencji 

naukowej potwierdzającego wygłoszenie referatu naukowego przez 

studenta; 

e) programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, 

zawierającego tytuły referatów naukowych oraz imiona i nazwiska 

prelegentów; 

f) oświadczenia studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu 

naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej; 

g) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody       

w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia 

kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym 

udziale studenta w powstaniu osiągnięcia; 

h) regulaminu konkursu; 

i) informacji organizatora o wynikach konkursu zawierającej imiona                 

i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych - nazwy 

zespołów. 

9) osiągnięcia, o których mowa w pkt 7) lit. f) – m) są dokumentowane w postaci 

pisemnej, w formie: 

a) oświadczenia studenta o autorstwie lub wykonaniu utworu muzycznego 

lub innej formy muzycznej, o których mowa w pkt 7) lit. f); 

b) oświadczenia studenta o autorstwie utworu lub utworów muzycznych,       

o których mowa w pkt 7) lit. g) lub wkładzie autorskim w ich powstanie 

wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa; 

c) oświadczenie twórcy utworu audiowizualnego, o którym mowa w pkt 7) 

lit. h), o udziale studenta w jego powstaniu; 

d) oświadczenie twórcy spektaklu, o którym mowa w pkt 7) lit. i), o udziale 

studenta w jego powstaniu; 

e) oświadczenie studenta o autorstwie formy lub dzieła, o których mowa      

w pkt 7) lit. j) i k); 



f) oświadczenie organizatora wystawy, o której mowa w 7) lit. l),                       

o indywidualnym autorskim charakterze wystawy; 

g) dokumentacji wizualnej dzieła lub wystawy, o których mowa w pkt 7) lit. 

k) i l); 

h) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody      

w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia 

kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym 

udziale studenta w powstaniu osiągnięcia; 

i) regulaminu konkursu; 

j) informacji organizatora o wynikach konkursu zawierającej imiona                 

i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych - nazwy 

zespołów. 

10) osiągnięcia, o których mowa w pkt 7) lit. n) potwierdzane są przez okazanie 

oświadczenia/zaświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo 

Akademickiego Związku Sportowego o uzyskaniu przez studenta wyniku 

sportowego lub uczestnictwa w określonym wydarzeniu sportowym; 

11) osiągnięcia opisane w pkt 7) mogą być dokumentowane w inny nieopisany 

wyżej sposób, jeśli jest on niezbędny do potwierdzenia konkretnego osiągnięcia 

(np. potwierdzenie ilości nakładów monografii czy płyty z utworem, zapis 

nagrania osiągnięcia sportowego itp.); 

12) pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium za osiągnięcia opisane w pkt 7) ma 

student, którego szczególne osiągnięcie wywołuje wpływ lub dociera do 

większej grupy osób; 

13) w przypadku zbiegu praw do stypendiów, o których mowa §2, przyznaje się 

jedno stypendium w wyższej kwocie. 

§4. Ustala się zasady zgłaszania i rozpatrywania wniosków o Stypendium Starosty 

Ciechanowskiego: 

1) uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie Stypendium Starosty 

Ciechanowskiego jest rektor macierzystej szkoły wyższej studenta, dziekan 

właściwego studentowi wydziału lub sam student, który chce ubiegać się               

o określone w § 2 Stypendia; 

2) stypendium może być przyznane z inicjatywy własnej Starosty; 

3) wnioski o przyznanie Stypendium Starosty Ciechanowskiego składa się                

w terminie od dnia 20 września do dnia 7 października z zastrzeżeniem, że          

w roku 2021 rozpoczęcie przyjmowania wniosków rozpocznie się w dniu wejścia 



w życie niniejszego regulaminu i zakończy po 7 dniach kalendarzowych od 

rozpoczęcia; 

4) wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane; 

5) wniosek składa się w formie dokumentu papierowego ze wszystkimi 

dokumentami potwierdzającymi uzyskanie osiągnięć na adres lub osobiście       

w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, ul. 17 

Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, z zastrzeżeniem pkt. 9; 

6) wniosek powinien zawierać: rodzaj stypendium, którego dotyczy wniosek, imię 

i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie stanowiska i oznaczenie szkoły wyższej 

(jeśli dotyczy), imię i nazwisko studenta zgłoszonego do stypendium, jego adres 

zamieszkania lub korespondencyjny, datę i miejsce urodzenia, nazwę uczelni      

i wydziału, rok studiów, nr konta bankowego, na które będzie wypłacone 

stypendium, fakultatywnie dane kontaktowe; 

7) do wniosku należy dołączyć uzasadnienie i dokumentację potwierdzającą 

osiągnięcia; 

8) Wniosek może zostać złożony na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego 

regulaminu; 

9) dopuszcza się składanie wniosku w postaci elektronicznej, przy czym wniosek 

taki powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne 

kopie dokumentów jako załączniki do wniosku; 

10) wnioskodawca może zostać wezwany do okazania oryginałów dokumentów        

w celu weryfikacji ich autentyczności; 

11) stypendium może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku 

akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów          

w danym roku akademickim. Wymogu tego nie stosuje się do studenta, który     

w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia 

drugiego stopnia; 

12) wnioski o przyznanie stypendiów podlegają ocenie formalnej i merytorycznej; 

13) wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Starosta Ciechanowski; 

 

§5.  

1. Stypendia finansowane są z dochodów własnych powiatu ciechanowskiego. 

2. Stypendia wypłaca się jednorazowo przelewem na wskazany rachunek bankowy,  

w terminie 14 dni od dnia przyznania. 



3. Stypendium podlega zwrotowi w całości, jeśli: 

a) student zostanie skreślony z listy studentów w roku akademickim, w którym 

uzyskał Stypendium; 

b) szczególne osiągnięcie na podstawie, którego student otrzymał Stypendium 

zostanie cofnięte, unieważnione lub okaże się, że student nie uzyskał 

takiego osiągnięcia. 

4. Zwrotu stypendium dokonuje się w terminie 90-dni od dnia skreślenia listy 

studentów lub potwierdzenia faktu braku szczególnego osiągnięcia. Postanowienie 

to nie ma zastosowania w przypadku ponownego wpisu studenta na listę studentów 

lub potwierdzenia szczególnego osiągnięcia w terminie określonym w zdaniu 

pierwszym. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje 

Starosta Ciechanowski. 

 


