
 

 

Kuratorium Oświaty w 
Warszawie 

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa 

KARTA 

INFORMACYJNA 
KPZ.5750.5.2022.EP 

 

Przyjmowanie wniosków 

o przyznanie 

 stypendium Prezesa 

Rady Ministrów na rok 

szkolny 2022/2023 

 

Obowiązuje  

od dnia 20.06.2022 r. 

 

 

I. Co należy zrobić?    

Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski, a jeżeli 

samorząd uczniowski nie został utworzony – komisja, w skład której wchodzi od 3 do 5 

uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły. Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie 

została powołana – rada pedagogiczna, zatwierdza jednego1 kandydata do stypendium. 

Kandydat musi w roku szkolnym, na który będzie przyznawane stypendium być jeszcze 

uczniem szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości oraz spełniać warunki określone w art. 90h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. 

II. Wymagane dokumenty      

Dokumentem, który dyrektor szkoły przesyła do Kuratorium Oświaty w Warszawie lub do 

właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, jest „Wniosek o przyznanie 

stypendium Prezesa Rady Ministrów” na kolejny rok szkolny, na który będzie przyznane 

stypendium. W każdym roku szkolnym Mazowiecki Kurator Oświaty umieszcza na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: https://www.kuratorium.waw.pl informację 

dotyczącą zasad i terminów składania wniosków oraz wzór wniosku dla Kuratorium Oświaty 

w Warszawie i dla Delegatur. 

Uwaga: W przypadku niewytypowania przez szkołę kandydata do stypendium należy 

przesłać informację o jego braku wraz z uzasadnieniem. Wykaz szkół, które nie wytypowały 

kandydatów Mazowiecki Kurator Oświaty przekazuje do Ministerstwa Edukacji i Nauki.   

                                                 
1 W latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 możliwe jest przyznanie stypendium dwóm uczniom ze szkoły.  

W przypadku pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego 

technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie 

przyznawane dwóm uczniom. Spośród nich jeden będzie uczniem pięcioletniego technikum, a drugi 

dotychczasowego czteroletniego technikum. 
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III. Realizacja    

Mazowiecki Kurator Oświaty sprawdza zgodność otrzymanych wniosków z warunkami 

określonymi w art. 90h ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, sporządza listę zbiorczą zatwierdzonych kandydatów do stypendium i przedstawia 

ją – za pośrednictwem Ministra Edukacji i Nauki – Prezesowi Rady Ministrów w terminie 

określonym w § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie 

stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wysokość 

stypendium oraz sposób wypłacania określa § 2 ust. 7, ust. 8, ust. 9 cytowanego 

rozporządzenia. Stypendium jest wypłacane w kasie Kuratorium Oświaty w Warszawie albo 

na rachunek bankowy ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów. 

IV. Opłaty    

  Wnioskodawca reprezentujący daną szkołę (dyrektor) – nie ponosi opłat.   

V. Przysługujące prawa    

  Ustawa nie przewiduje trybu odwoławczego.   

VI. Podstawa prawna    

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U.2021.1915 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2245 ze zm.)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów 

Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

(Dz.U.2005.106.890 ze zm.).   
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