
Karta sprawy 

I. Tytuł sprawy: 

Pomoc materialna przyznawana w formie stypendiów studentom zamieszkałym  

w województwie lubelskim. 

II. Podstawy prawne: 

1) art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa  
2) art. 86 ust. 1 pkt 5 i art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce  
3) uchwała nr XVL/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. 
w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym 
w województwie lubelskim (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 5 grudnia 2018 r., poz. 5705) 
4) uchwała nr XX/342/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2020 
r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów 
studentom zamieszkałym w województwie lubelskim (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 3 
listopada 2020 r., poz. 5259) 

III. Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego 
2. Oświadczenie dla celu wypłaty Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa 
Lubelskiego 
3. Decyzja lub zaświadczenie o przyznanym stypendium rektora dla najlepszych studentów w 
macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek 
3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia, z działalności określonych w § 5 uchwały  
nr XVL/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie 
pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym  
w województwie lubelskim  

IV. Wymagane opłaty: 

brak opłat 

V. Sposób i miejsce składania dokumentów: 

Osobiście: 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 
Kancelaria Ogólna 
lub za pośrednictwem poczty na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 
ul. Artura Grottgera 4, 
20-029 Lublin   

VI. Termin załatwienia sprawy: 

Wnioski winny być składane w terminie od 14 do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.  

VII. Tryb odwoławczy: 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka 
Województwa Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.   
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VIII. Informacje dodatkowe: 

brak  

IX. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest 

Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą 

przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin 

(adres e-mail: iod@lubelskie.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie z prowadzonym naborem wniosków  

o przyznanie stypendium, a w przypadku otrzymania stypendium również w związku  

z realizacją wypłaty. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda na przetwarzanie 

wizerunku oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego, w związku z: 

- art.86 oraz art. 96 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  

- uchwałą nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 

- uchwałą nr XX/342/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2020 

r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów 

studentom zamieszkałym w województwie lubelskim. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia  

i serwisu dla Urzędu. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a w przypadku zgody na przetwarzanie wizerunku ma Pani/Pan 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości przyznania Studenckiego Stypendium Marszałka 

Województwa Lubelskiego. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku, nie ma wpływu 

na przyznanie Stypendium.    


