
Karta sprawy 

I. Tytuł sprawy: 

Złożenie wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa 

Lubelskiego 

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 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 dnia 
5 listopada 2021 r., poz. 4531) 
https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1687773 

III. Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego 
2. Decyzja lub zaświadczenie o przyznanym stypendium rektora dla najlepszych studentów w 
macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek 
3. Zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen co najmniej 4,00 wyliczonej z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku za rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku 
4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia, z działalności określonych w § 4 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  
5. Oświadczenie w celu wypłaty Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa 
Lubelskiego 
6. Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

IV. Wymagane opłaty: 

brak opłat  

V. Sposób i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty można złożyć:  
1. osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
w Lublinie; 
2. za pośrednictwem placówki pocztowej na adres siedziby: Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa 
Narodowego ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;  
3. w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym przez Elektroniczną 
Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP), do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie.  

VI. Termin załatwienia sprawy: 

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

VII. Tryb odwoławczy: 

Nie dotyczy 

VIII. Informacje dodatkowe: 

brak  

IX. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy: 

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego  

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;  

tel. 81 44 16 776 
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X. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK  

O STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

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 „Rozporządzenie” 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 pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres e-mail: iod@lubelskie.pl). 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego, w związku z art.86 i art. 96 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z Uchwałą  

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, 

b) w przypadku przyznania Pani/Panu stypendium podstawą przetwarzania będzie wykonanie umowy 
(art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), 
c) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) w zakresie przetwarzania wizerunku, głosu 

zarejestrowanego na zdjęciach i filmach podczas uroczystości wręczania stypendiów. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania i wypłacenia stypendium oraz w celu 
informowania i promowania działań podejmowanych przez Województwo Lubelskie w zakresie 
przyznawanych stypendiów. 
5. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania 

przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Urząd zawarł umowę na 

świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich 

przetwarzaniu. 

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. Dane osobowe, o których 

mowa w pkt. 3 lit. b będą publikowane na wskazanej w nim stronie internetowej przez okres 5 lat.  

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

przetwarzania oraz usunięcia danych w przypadkach określonych w Rozporządzeniu. 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego 

wniosku na adres administratora (ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub e-mail: ked@lubelskie.pl.   

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma 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 

Rozporządzenia. 

10. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym w Uchwale nr XXX/471/2021 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 2021 r jest niezbędne. Bez podania tych danych 

wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Dane wymienione w pkt. 3 lit. c są dobrowolne 

i odmowa ich podania nie ma wpływu na rozpoznanie wniosku. 

 


