
Załącznik  
do uchwały nr CCCXXIII/5710/2021 
Zarządu Województwa Lubelskiego 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ  

W FORMIE STUDENCKIEGO STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 

Zarząd Województwa Lubelskiego, działając na podstawie uchwały  

nr XXX/471/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 2021 r.  

w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom 

zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  

z 2021 r., poz. 4531), ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej  

w formie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego na rok 

akademicki 2021/2022 

Szczegółowe warunki przyznawania Studenckiego Stypendium Marszałka 

Województwa Lubelskiego zostały określone w uchwale nr XXX/471/2021 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie pomocy materialnej 

przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym lub studiującym  

w województwie lubelskim. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego z 2021 r. pod poz. 4531, a ponadto jest ona dostępna na stronie 

internetowej www.lubelskie.pl oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie. 

1. Termin i miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy składać od dnia 14 stycznia do dnia 31 stycznia 2022 r. 

a) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  
w Lublinie lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4. O dotrzymaniu 
terminu złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku (data stempla pocztowego)  
lub data wpływu wniosku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie. 

b) w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wnioski powinny zawierać kopie 
wymaganych załączników. Na żądanie wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić 
oryginały dokumentów. W przypadku złożenia wniosku w wersji elektronicznej o dotrzymaniu 
terminu złożenia wniosku decyduje data otrzymania wniosku, to jest: pojawienie się wniosku 
na elektronicznej skrzynce podawczej lub pojawienie się wniosku w systemie 
teleinformatycznym ePUAP.  

2. Wysokość i okres wypłacania stypendium: 

Stypendium przyznawane jest maksymalnie na okres 6 miesięcy – od stycznia  

do czerwca 2022 r. w wysokości 450 zł miesięcznie (wyłącznie w czasie trwania studiów, 

decyduje data zakończenia studiów zgodnie z regulaminem studiów).  

Ilość stypendiów uzależniona jest od środków finansowych zagwarantowanych na ten cel  

w budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 r. oraz od okresu pobierania stypendium 

przez osobę będącą studentem (zależy od daty zakończenia studiów zgodnie z regulaminem 

studiów). 
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3. Warunki przyznawania stypendium. 

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta spełniającego kryteria przyznania 

stypendium, złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale nr XXX/471/2021 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie pomocy 

materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym lub studiującym  

w województwie lubelskiego, w  terminie od dnia 14 stycznia do dnia  31 stycznia 2022 r.  

Wzór wniosku, stanowiącego załącznik do uchwały, można pobrać na stronie internetowej 

BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakładce „załatwianie 

spraw” - „Stypendia”. 

Zgodnie z § 3, § 5, § 6 ww. uchwały Studenckie Stypendium Marszałka Województwa 

Lubelskiego może być przyznane przez Zarząd Województwa Lubelskiego wnioskodawcom, 

którzy: złożą w terminie wnioski o przyznanie stypendium, spełniają  warunki do przyznania 

stypendium oraz zostaną wpisani na listę rankingową i uzyskają najwyższą ilość punktów,  

za osiągnięcia, o których mowa w § 4 uchwały oraz uzyskali stypendium rektora dla 

najlepszych studentów w macierzystej uczelni i uzyskali co najmniej średnią ocen 4,00 

wyliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku za rok akademicki 

poprzedzający złożenie wniosku. 

4. Umowa 

Stypendium może być wypłacone studentowi wyłącznie po zawarciu umowy stypendialnej, 

zgodnie z § 8 ust. 8 ww. uchwały. 


