Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/384/16
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 25 października 2016 r.

REGULAMIN
przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych
Marszałka Województwa Łódzkiego

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych
Marszałka Województwa Łódzkiego” jest mowa o:
1) „uczniu” – należy przez to rozumieć ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub
słuchacza kolegium;
2) „studencie” - należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na studiach
pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich
w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej;
3) „szkole ponadgimnazjalnej” – należy przez to rozumieć zasadnicze szkoły
zawodowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne;
4) „kolegium” – należy przez to rozumieć kolegia pracowników służb
społecznych;
5) „szkole wyższej/uczelni wyższej” – należy przez to zrozumieć szkołę
prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób określony w ustawie z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.572
z późn. zm.);
6) „dziedzinach nauki” – należy przez to rozumieć dziedziny nauki w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia
2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065 z późn. zm.).
2. Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego
przyznawane są w dwóch kategoriach:
1) kategoria „uczeń”;
2) kategoria „student”.
3. Wysokość kwoty przeznaczonej na jednorazowe stypendia naukowe Marszałka
Województwa Łódzkiego ustala każdego roku Sejmik Województwa Łódzkiego
w uchwale budżetowej.
Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „uczeń”
§ 2. 1.Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „uczeń” może być przyznane
uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczom kolegiów, którzy zamieszkują na
stałe na terenie województwa łódzkiego lub siedziba ich szkoły znajduje się na
terenie województwa łódzkiego.
2. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego
w kategorii „uczeń” ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania
osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką i edukacją
w rozumieniu zapisów § 2 ust. 3.
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3. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „uczeń” są:
1) Wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na
szczeblu międzynarodowym, krajowym lub innym;
2) Wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania
prace dyplomowe;
3) Aktywność naukowa: działalność w kole naukowym, uzyskane certyfikaty,
udział w wymianie międzynarodowej itp.
4. Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „uczeń” przeznaczone jest na
pokrycie kosztów związanych z procesem rozwoju naukowego.
5. Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego
Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy
lub wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów.
6. Ustanawia się trzy stopnie jednorazowego stypendium naukowego w kategorii
„uczeń”:
1) Jednorazowe stypendium naukowe pierwszego stopnia – do 10.000 zł;
2) Jednorazowe stypendium naukowe drugiego stopnia – do 7.000 zł;
3) Jednorazowe stypendium naukowe trzeciego stopnia – do 5.000 zł.
7. Wnioski podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 5 mogą dotyczyć absolwentów
kończących szkołę w roku składania wniosków.
8. Wnioskodawca nie może jednocześnie występować o stypendium naukowe
i o stypendium artystyczne.
9. Każdy podmiot wymieniony w § 2 ust. 5 może złożyć do trzech wniosków
o przyznanie stypendium.
10. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka
Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
11. Wnioski wypełnione komputerowo należy złożyć osobiście w sekretariacie
Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego lub Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego albo przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.
12. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego, a nie data stempla pocztowego. Wnioski złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
13. Potwierdzeniem osiągnięć kandydata do stypendium, wymienionych w Części B
wniosku, jest oświadczenie i podpis wnioskodawcy złożony w Części D, pkt. 1)
wniosku, który jest równoznaczny z potwierdzeniem stanu faktycznego.
Na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji kandydat ma obowiązek
dostarczenia oryginału dokumentu potwierdzającego jego osiągnięcia.
14. Wniosek dotyczący kandydata, który po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe
stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń”,
powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata z ostatnich 3 lat
kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
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15. Przez datę złożenia wniosku należy rozumieć datę wpływu wniosku do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zgodnie z zapisami § 2 ust. 12.
16. Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe
stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego powinien obejmować
najważniejsze osiągnięcia kandydata od momentu przyznania ostatniego
stypendium naukowego, z okresu nie dłuższego niż ostatnie 3 lata kalendarzowe
poprzedzające datę złożenia wniosku.
17. Przez datę przyznania ostatniego stypendium naukowego należy rozumieć datę
wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosku, który był
podstawą przyznania ostatniego stypendium naukowego.
Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student”
§ 3. 1. Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” może być przyznane
studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich, którzy zamieszkują na stałe na terenie województwa łódzkiego lub
siedziba ich uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego.
2. O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” mogą się ubiegać
studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1) nauki społeczne;
2) nauki ekonomiczne;
3) nauki prawne;
4) nauki matematyczne;
5) nauki fizyczne;
6) nauki chemiczne;
7) nauki biologiczne;
8) nauki o Ziemi;
9) nauki techniczne;
10)nauki medyczne;
11)nauki farmaceutyczne.
3. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego
w kategorii „student” ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania
osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką i edukacją
w rozumieniu zapisów § 3 ust. 4.
4. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „student” są:
1) Wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania
prace dyplomowe i magisterskie studentów;
2) Aktywność naukowa: działalność w kole naukowym, artykuły, referaty,
publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach i seminariach naukowych,
uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych, praktyki i staże (w tym
zagraniczne), nagrody i wyróżnienia w konkursach, certyfikaty, patenty,
współpraca międzynarodowa, działalność w środowisku studenckim itp.
5. Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” przeznaczone jest na
pokrycie kosztów związanych z procesem rozwoju naukowego.
6. Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego
Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „student” uprawnieni są rektorzy
lub prorektorzy szkół wyższych.

3

7. Ustanawia się trzy stopnie jednorazowego stypendium naukowego w kategorii
„student”:
1) Jednorazowe stypendium naukowe pierwszego stopnia – do 10.000 zł;
2) Jednorazowe stypendium naukowe drugiego stopnia – do 7.000 zł;
3) Jednorazowe stypendium naukowe trzeciego stopnia – do 5.000 zł.
8. Wnioski podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 6 mogą dotyczyć absolwentów
kończących szkołę wyższą w roku składania wniosków.
9. Wnioskodawca nie może jednocześnie występować o stypendium naukowe
i o stypendium artystyczne.
10. Podmiot wymieniony w § 3 ust. 6 może złożyć do dwunastu wniosków
o przyznanie stypendium.
11. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka
Województwa Łódzkiego w kategorii „student” stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
12. Wnioski wypełnione komputerowo należy złożyć osobiście w sekretariacie
Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego lub Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego albo przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.
13. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego, a nie data stempla pocztowego. Wnioski złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
14. Potwierdzeniem osiągnięć kandydata do stypendium, wymienionych w Części B
wniosku, jest oświadczenie i podpis wnioskodawcy złożony w Części D, pkt. 1)
wniosku, który jest równoznaczny z potwierdzeniem stanu faktycznego.
Na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji kandydat ma obowiązek
dostarczenia oryginału dokumentu potwierdzającego jego osiągnięcia.
15. Wniosek dotyczący kandydata, który po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe
stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „student”,
powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata z ostatnich 3 lat
kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
16. Przez datę złożenia wniosku należy rozumieć datę wpływu wniosku do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zgodnie z zapisami § 3 ust. 13.
17. Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe
stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego powinien obejmować
najważniejsze osiągnięcia kandydata od momentu przyznania ostatniego
stypendium naukowego, z okresu nie dłuższego niż ostatnie 3 lata kalendarzowe
poprzedzające datę złożenia wniosku.
18. Przez datę przyznania ostatniego stypendium naukowego należy rozumieć datę
wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosku, który
był podstawą przyznania ostatniego stypendium naukowego.
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Tryb przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka
Województwa Łódzkiego
§ 4. 1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
zgodnie z Kartami oceny formalnej, których wzory stanowią załączniki: nr 3
(stypendium w kategorii „uczeń”) i nr 4 (stypendium w kategorii „student”) do
niniejszego Regulaminu.
2. Wnioski niespełniające wymogów formalnych będą odrzucone, z zastrzeżeniem
§ 4 ust. 3.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych o charakterze oczywistych omyłek,
kandydat ma prawo do jednorazowej ich korekty, dokonanej na wezwanie
przesłane przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego na wskazany we wniosku adres e-mail, w terminie 7 dni
od daty otrzymania niniejszego wezwania.
4. Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane Komisji Stypendialnej,
zwanej dalej Komisją, która dokonuje oceny merytorycznej wniosków.
5. W skład Komisji wchodzą:
1) Członek Zarządu Województwa Łódzkiego;
2) Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu lub Radny będący członkiem
Komisji;
3) Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji lub/i Zastępca Dyrektora
Departamentu Kultury i Edukacji;
4) Naczelnik Wydziału Edukacji Departamentu Kultury i Edukacji, a w razie jego
nieobecności inny pracownik tego wydziału.
6. Do oceny wniosków w kategorii „uczeń” i kategorii „student” zostaje powołana
jedna Komisja.
7. Osobowy skład Komisji powołuje uchwałą Zarząd Województwa Łódzkiego.
8. Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego Komisji w drodze jawnego
głosowania.
9. Członkowie Komisji składają deklarację poufności i bezstronności według
załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
10. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków zgodnie z Kartami oceny
merytorycznej, których wzory stanowią załączniki: nr 5 (stypendium w kategorii
„uczeń”) i nr 6 (stypendium w kategorii „student”) do niniejszego Regulaminu.
11. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
50% składu Komisji. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez
kandydatów do stypendium, o jego przyznaniu decyduje Komisja w drodze
jawnego głosowania.
12. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
13. O posiedzeniu Komisji członkowie będą powiadamiani na piśmie.
14. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który zostaje podpisany przez
członków Komisji.
15. Za pracę członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
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16. Komisja, uwzględniając kwotę w budżecie Województwa Łódzkiego, sporządza
wykaz stypendystów w kategorii „uczeń” i w kategorii „student”, których
rekomenduje do przyznania stypendium, z podaniem proponowanej jego
wysokości, a także wykaz osób, które nie otrzymały stypendium.
17. Wykazy osób, o których mowa w § 4 ust. 16 podpisywane są przez
Przewodniczącego Komisji.
18. Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje
Zarząd Województwa Łódzkiego w oparciu o wykazy Komisji, o których mowa
w § 4 ust. 16.
19. Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznaniu stypendiów jest
ostateczna i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa
Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego.
20. Uchwała, o której mowa w § 4 ust. 19 określa imiona i nazwiska kandydatów,
którym przyznano stypendia, stopień i wysokość przyznanego stypendium oraz
kategorię w której stypendium przyznano.
21. Departament Kultury i Edukacji powiadamia pisemnie:
1) o przyznaniu stypendium – podmiot wnioskujący i stypendystę;
2) o odmowie przyznania stypendium – podmiot wnioskujący i kandydata do
stypendium z podaniem przyczyny odmowy.
22. Warunkiem wypłaty
Stypendialnej.

jednorazowego

stypendium

jest

podpisanie

Umowy

23. Stypendysta zobowiązany jest do:
1) Wydatkowania otrzymanych środków finansowych zgodnie z zapisami
zawartymi we wniosku;
2) Wydatkowania stypendium do końca roku kalendarzowego, w którym
stypendium zostało przyznane;
3) Złożenia w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego sprawozdania z wydatkowania przyznanych środków
finansowych, nie później niż do końca lutego następnego roku. Sprawozdanie
powinno być sporządzone w formie pisemnej wg załączonego wzoru, który
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu;
4) Zamieszczania w treści swojego życiorysu naukowego i innych dokumentach
mówiących o dokonaniach stypendysty, informacji o byciu laureatem
stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego.
24. O kolejne stypendium nie mogą wnioskować osoby, które nie złożyły
sprawozdania w wyznaczonym terminie.
25. Stypendysta może zostać wezwany
potwierdzających poniesione wydatki.

do

przedłożenia

dokumentów

26. Niezłożenie sprawozdania w wyznaczonym terminie lub brak udokumentowania
na prośbę Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego wydatków poniesionych w ramach stypendium, skutkuje
koniecznością zwrotu kwoty przyznanego stypendium lub jego niewykorzystanej
części. Do zwrotu stypendium stypendysta będzie wezwany pisemnie.
Stypendium należy zwrócić w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
27. Wszelkie zmiany we wniosku, po otrzymaniu stypendium, wymagają pisemnej
zgody Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego.
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28. Czynności organizacyjno – techniczne, związane z obsługą procesu
przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa
Łódzkiego, wykonuje Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego.
29. Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów
konkursu, ich zdjęć oraz informacji o osiągnięciach naukowych na stronie
internetowej www.lodzkie.pl oraz w innych nośnikach informacyjnych, w celu
promowania idei wsparcia rozwoju naukowego. Informacje te będą również
wykorzystywane w ramach projektów realizowanych przez Departament Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
30. Podpisanie umowy stypendialnej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
stypendystę na bezpłatne wykorzystanie przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego jego wizerunku w celach związanych z marketingiem
i promocją województwa łódzkiego.
31. Wnioskodawcy oraz kandydaci do stypendium zobowiązują się do akceptacji
warunków niniejszego Regulaminu.
32. Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka
Województwa Łódzkiego obowiązuje od dnia wejścia w życie wprowadzającej go
uchwały.

7

