
Urząd Miasta Milanówka 

Referat Oświaty 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek 

tel. (22) 758-30-61/62 wew. 116, 185 

fax. (22) 755-81-20             

 

K A R T A  U S Ł U G   N R  O/07 

REFERAT OŚWIATY (O) 

 

Nazwa usługi: PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW BURMISTRZA MIASTA 

MILANÓWKA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE LUB 

ARTYSTYCZNE 

Odpowiedzialny za daną usługę: Katarzyna Wąsińska- Jano 

Nr pokoju: Budynek A (II piętro), ul. Kościuszki 45 

Nr telefonu: (22) 758-30-61/62 - wew. 116, 185 

Godz. pracy: poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-czwartek 8:00-16:00; piątek 8:00-15:00 

Wymagane dokumenty i wniosek o przyznanie stypendium: 

1. Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Milanówka (dla 

studentów)  (druk do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 

Milanówka http://bip.milanowek.pl oraz w Referacie Oświaty) 

2. Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Milanówka (dla uczniów) 

(druk do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka 

http://bip.milanowek.pl oraz w Referacie Oświaty) 

3. Dokumenty potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku 

akademickim (wyszczególnić, jakie) wraz z uzasadnieniem zgłoszenia wniosku, 

opinia rektora lub dziekana szkoły wyższej (studenci)  

4. Dokumenty potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku 

szkolnym (wyszczególnić, jakie), uzasadnienie zgłoszenia wniosku, opinia rady 

pedagogicznej szkoły w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor placówki 

oświatowej (uczniowie) 

5. Kserokopia dokumentów dotychczasowych osiągnięć kandydata (potwierdzenia 

udziału w konkursach, koncertach, katalogi wystaw, reprodukcje prac, recenzje, 

http://bip.milanowek.pl/
http://bip.milanowek.pl/


opinie nauczycieli, krytyków, specjalistów w danej dziedzinie), 

6. Opis zamierzeń edukacyjnych bądź artystycznych 

7. Proponowane przeznaczenie stypendium 

Załączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

Kryteria i warunki przyznania stypendium dla ucznia: 

Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń, który spełnia 

następujące warunki: 

1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu wiedzy 

organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, 

2) swe wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w 

konkursach 

międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich lub rejonowych albo wysokimi 

wynikami w zewnętrznych egzaminach i sprawdzianach, 
 

Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który spełnia 

następujące warunki: 

1) uzyskał tytuł laureata lub zdobył co najmniej 3 miejsce w międzynarodowym lub 

ogólnopolskim 

konkursie, przeglądzie, festiwalu albo odniósł sukces artystyczny rangi ogólnopolskiej, 

2) swe szczególne zdolności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w 

konkursach 

międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich lub rejonowych. 
 

Kryteria i warunki przyznania stypendium dla studenta: 

Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać student, który spełnia 

następujące warunki: 

1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy albo zdobył nagrodę 

w 

ogólnopolskim konkursie na prace naukową, albo jest autorem znaczącej publikacji 

naukowej, 

2) swe wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w 

konkursach 

międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich albo osiągnięciami w pracy w kołach 

naukowych, udziałem w pracach naukowo-badawczych lub współpracą z ośrodkami 

naukowymi. 



 

Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać student, który spełnia 

następujące warunki: 

1) uzyskał tytuł laureata albo zdobył co najmniej 3 miejsce w międzynarodowym lub 

ogólnopolskim konkursie twórczości artystycznej albo odniósł sukces artystyczny rangi co 

najmniej ogólnopolskiej, 

2) swe szczególne zdolności i wiedze potwierdził w trakcie studiów wysokimi wynikami 

z przedmiotów artystycznych lub innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach 

międzynarodowych i ogólnopolskich, 

3) jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza 

adresowanego do mieszkańców Milanówka. 

Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku:  

1) dyrektor placówek oświatowych po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, 

2) dyrektor placówek kultury, 

3) rektor lub dziekan szkół wyższych, 

4) rodzic lub opiekun prawny, 

5) zainteresowany student lub pełnoletni uczeń. 

Opłaty: nie pobiera się 

Termin składania wniosków: 

Stypendium - Wnioski na formularzach należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego 

w Milanówku w terminie do 30 września danego roku – w przypadku uczniów i do 10 

października – w przypadku studentów. 
 

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być składany po terminie, po spełnieniu przez 

kandydata wymogów przyznania stypendium i podlega wspólnemu rozpoznaniu w terminie 

nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.  

Tryb odwoławczy: nie przysługuje 

Uwagi:  

Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

Stypendium i jego wysokość przyznaje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji 

lub Komisji Kultury . 

O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz pisemnie informuje wnioskodawcę. 

Pozytywne rozpatrzenie wniosków uwarunkowane jest od środków zabezpieczonych na ten 

cel w budżecie Miasta Milanówka. 



Informacje: 

Cofnięcie/ przyznanie stypendium  

O przyznaniu lub cofnięciu stypendium Burmistrz informuje Radę Miasta Milanówka na 

najbliższej sesji. 

O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie stypendium wnioskodawca winien 

niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta Milanówka.  

Okres wypłacania stypendium: 

Stypendium zostanie przyznane na czas trwania nauki w danym roku 

szkolnym/akademickim, nie dłużej niż 10 miesięcy. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 

ze zm.) 

2. Uchwała Nr 67/VIII/07 z dnia 21.06.2007 r. w sprawie ustanowienia Nagrody i 

Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub 

artystyczne oraz określenia zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r., 

Nr 180, poz. 5023 ze zm.) 

3. Uchwała Nr 301/XXVII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 maja 2013 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 67/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie 

ustanowienia Nagrody i  Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne 

osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne  oraz określenia zasad ich przyznawania (Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 7306)  

 

Uwaga: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

Opracowała: Katarzyna Wąsińska – Jano         30.07.2018 r. 

Zatwierdziła: Wiesława Kwiatkowska - Burmistrz Miasta Milanówka   30.07.2018 r. 

 


