
Uchwała nr 925/328/22 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 7 czerwca 2022 roku 

w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Akademii 
Technik Komputerowych 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) oraz § 1 ust. 4 Porozumienia w 
sprawie prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa 
mazowieckiego zawartego w dniu 19 maja 2022 r. pomiędzy Województwem  Mazowieckim a Polsko - 
Japońską Akademią Technik Komputerowych w Warszawie – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala określa kryteria ubiegania się o bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych oraz tryb ich przyznawania. 

 
§ 2. 

 
1. Bezpłatna nauka na studiach w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, fundowana 

przez tę uczelnię, zwana dalej „bezpłatnym miejscem”, przyznawana jest trzem osobom imiennie 
wskazanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego spośród osób, które wyrażą chęć 
studiowania na tej uczelni na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: Informatyka, 
Kulturoznawstwo lub Zarządzanie Informacją i spełnią kryteria, o których mowa w § 3. 

2. Bezpłatne miejsce dla osób, o których mowa w ust. 1, w nadchodzącym roku akademickim, przyznaje 
się w terminie do dnia 31 lipca tego roku. 

 
§ 3. 

 
1. O bezpłatne miejsce ubiegać się może osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) ukończyła szkołę ponadpodstawową i zamieszkuje na terenie Województwa Mazowieckiego; 
2) nie jest studentem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych; 
3) ukończyła szkołę ponadpodstawową, uzyskując: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią 

ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3; 
4) pochodzi z rodziny, w której dochód brutto na osobę nie przekracza 140 % miesięcznego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
2. W przypadku, gdy mniej niż trzech kandydatów spełni kryteria, o których mowa w ust. 1, w stosunku 

do pozostałych kandydatów można odstąpić od stosowania kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 
3 i 4. 

3. Jeżeli wśród nadesłanych kandydatur znajduje się osoba spełniająca kryteria, o których mowa w ust. 
1, oraz wychowująca się w rodzinie zastępczej, wielodzietnej lub niepełnej, przysługuje jej 
pierwszeństwo w przyznaniu bezpłatnego miejsca. 

 
§ 4. 

 
1. Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie, zwany dalej „Departamentem”, rozsyła informacje o bezpłatnych miejscach do 
wydziałów edukacji starostw powiatowych na terenie Województwa Mazowieckiego oraz 
przeprowadza kampanię informacyjną. 

2. Osoba ubiegająca się o bezpłatne miejsce, przesyła do Departamentu w terminie do dnia 30 czerwca 
roku, w którym ogłoszony jest nabór, następujące dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do 

uchwały oraz: 
a) oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, liczbie 

osób uzyskujących dochody oraz średnim dochodzie brutto przypadającym na jednego 
członka rodziny za pierwszy kwartał bieżącego roku, 

b) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą uchwałą, 
c) podpisaną klauzulę informacyjną; 



2) wykaz ocen uzyskanych na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub 
kserokopię świadectwa ukończenia szkoły; 

3. Nadesłane dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym ocenia Komisja powołana przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, spośród pracowników Departamentu. 

4. W przypadku powzięcia przez Komisję wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, Komisja może wezwać osobę ubiegającą się o 
bezpłatne miejsce do dostarczenia dokumentów potwierdzających podane w oświadczeniu 
informacje.  

 
§ 5. 

 
1. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Zarządu wskazuje trzy osoby spośród kandydatów 

ubiegających się bezpłatne miejsce, na podstawie rekomendacji Komisji i przedstawia wyniki wyboru 
Rektorowi Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. 

2. Wskazany kandydat otrzymuje pisemną informację o przyznaniu bezpłatnego miejsca przygotowaną 
przez Departament. W przypadku rezygnacji z podjęcia nauki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych w ramach bezpłatnego miejsca, kandydat niezwłocznie informuje o tym fakcie 
Departament. 

3. Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przyznaje bezpłatne miejsce 
kandydatom, którzy spełnią warunki wewnętrznej rekrutacji prowadzonej przez uczelnię. 

 
§ 6. 

 
1. W przypadku, gdy wskazany  kandydat w roku poprzednim: 

1) nie podjął nauki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, albo 
2) przerwał naukę w trakcie pierwszego roku studiów albo 
3) nie zaliczył pierwszego roku studiów 

- Zarząd Województwa Mazowieckiego ma prawo do wskazania dodatkowego kandydata na to 
miejsce w aktualnym naborze. 

2. Studentowi, który ukończy studia pierwszego stopnia w ramach bezpłatnego miejsca w roku 
akademickim 2021/2022 oraz w latach kolejnych, Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych przyznaje bezpłatne miejsce na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, pod 
warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

§ 8. 

Traci moc uchwała nr 243/27/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2019 r. 
w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko-Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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