
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Kluczborka Nr BR.0050.67.2022 
z dnia 25 kwietnia 2022r.  

 
OGŁOSZENIE 

O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
 

1. Burmistrz Miasta Kluczborka ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom 
kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwo medyczne na uczelni mającej 
siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Stypendium przyznaje się w wysokości: 
1)  2 000 złotych brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące złotych)  dla studentów kierunku 
lekarskiego, 
2) 1 000 złotych brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc złotych) dla studentów III roku studiów 
licencjackich kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne 
3) 1 200 złotych brutto ( słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) dla studentów IV, V roku studiów 
magisterskich dla kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne. 
 
3. Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:  
1) jest studentem IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim lub jest studentem III roku 
studiów licencjackich na kierunku pielęgniarskim lub ratownictwo medyczne lub studentem IV,V roku 
studiów magisterskich na kierunku pielęgniarskim lub ratownictwo medyczne, 
2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium, 
3) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o 
przyznanie stypendium, 
4) zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, w którym udziały posiada 
Gmina Kluczbork, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonych pełnymi 
latami, niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 
3 miesiące po jego uzyskaniu, 
5) zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej (dotyczy kierunku studiów lekarskich), 
która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, o którym mowa w pkt. 4, w którym podejmie 
zatrudnienie. 
4. Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.  
5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.  
6. Wniosek na druku określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Miejskiego w Kluczborku , osobiście, pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej ePUAP (Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP) w terminie od dnia 1 czerwca do 
dnia 10 września 2022r. (o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku w przypadku składania wniosku osobiście, data stempla 
pocztowego w wypadku nadania wniosku pocztą oraz data złożenia za pośrednictwem elektronicznej 
skrzynki podawczej ePUAP. 
7. Do wniosku należy dołączyć:  
a) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki 
zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz 
powtarzaniu roku,  
b) dla kierunków lekarskich: oświadczenie o zamiarze zrealizowania stażu podyplomowego i podjęcia 
pracy w podmiocie leczniczym, w którym udziały posiada Gmina Kluczbork oraz dokonania wyboru 
specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym. Pracę 
należy podjąć niezwłocznie po zakończeniu nauki objętej programem studiów na kierunku lekarskim, 
po odbyciu stażu podyplomowego oraz po uzyskaniu pełnego prawa do wykonywania zawodu, 
jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu, 



c) dla kierunków pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne: oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy 

w podmiocie leczniczym, w którym udziały posiada Gmina Kluczbork. Pracę należy podjąć 
niezwłocznie po zakończeniu nauki objętej programem studiów na kierunku pielęgniarskim lub  
ratownictwo medyczne,  jednak nie później niż 3 miesiące po uzyskaniu prawa do wykonywania 
zawodu. 
8. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza 
Miasta Kluczborka. 
9. Komisja rekomendując wnioski Burmistrzowi Miasta Kluczborka, działa zgodnie z zasadami 

określonymi w Uchwale nr XXX/468/21 Rady Miejskiej w Kluczborku  z dnia 29 marca 2021 r. w 
sprawie przyznawania przez Gminę Kluczbork stypendium dla studentów kształcących się na kierunku 
lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwo medyczne (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2021r. poz. 927 z późn. 
zm). 
10.Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Kluczborka po zapoznaniu się z protokołem Komisji. 
Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta Kluczborka ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej 
odwołanie.  
11. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
www.kluczbork.eu i Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazana kandydatom.  
12. Udzielenie stypendium poprzedzi podpisanie umowy określającej w szczególności:  
1) warunki przyznania stypendium;  
2) zasady wypłaty stypendium;  
3) okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium;  
4) okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu stypendium pobranego przez 
studenta.  
13. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  
14. Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z 
deklaracją wekslową.  
15. Wykaz deficytowych specjalizacji lekarskich w podmiotach leczniczych, w których udziały posiada 
Gmina Kluczbork stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. 
16. Stypendium można łączyć ze stypendiami innych instytucji.  
17. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 77 418 14 81 w.285 lub 206 
 
Załączniki:  
1. Wniosek o przyznanie stypendium.  
2. Wzór umowy o przyznanie stypendium.  
3. Wykaz deficytowych specjalizacji lekarskich. 

http://www.kluczbork.eu/

