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Załącznik  
do Uchwały Nr XLIX/585/22 
Sejmiku Województwa Łódzkiego 
z dnia 25 października 2022 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 ponadpodstawowej; 
2) „studencie” - należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na studiach 

pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich  
w publicznej lub niepublicznej uczelni; 

3) „szkole ponadpodstawowej” - należy przez to rozumieć licea 
ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły  
II stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, działające  
na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.); 

4) „uczelni” - należy przez to rozumieć jednostkę działającą na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.); 

5) „dyscyplinach naukowych” – należy przez to rozumieć dyscypliny naukowe  
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych  
oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818). 

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 pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach 
ponadpodstawowych na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce 
zamieszkania. 

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 i turniejach o charakterze 
naukowym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim  
lub regionalnym; 

2) Aktywność naukowa: udział w projektach naukowo-badawczych, działalność  
w kole naukowym, udział w konferencjach naukowych, uzyskane certyfikaty  
i dyplomy, udział w wymianie międzynarodowej, udział w dodatkowych 
formach kształcenia (warsztaty, szkolenia, zajęcia edukacyjne na uczelniach), 
dodatkowe praktyki i staże, itp.; 

3) Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki świadcząca  
o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

4) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

4. Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego 
Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy 
lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych. 

5. 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. 
 

6. Wnioski podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 4 mogą dotyczyć absolwentów 
kończących szkołę w roku składania wniosków. 

7. Podmiot wymieniony w § 2 ust. 4 może złożyć do trzech wniosków o przyznanie 
stypendium. 

8. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 
Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

 
Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” 

 
§ 3. 1. Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” może być przyznane 
studentom kształcącym się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo 
jednolitych studiach magisterskich w publicznej lub niepublicznej uczelni na terenie 
województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania. 

2. O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” mogą się ubiegać 
studenci kierunków przyporządkowanych do określonych dyscyplin naukowych. 
Dyscypliny naukowe, których będzie dotyczył konkurs w danym roku zostaną 
ogłoszone przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ogłoszeniu o naborze 
wniosków. 

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) Aktywność naukowa: nagrody i wyróżnienia w konkursach, autorstwo 
wynalazku lub wzoru użytkowego, publikacje naukowe, udział w projektach 
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naukowo-badawczych, wystąpienia na konferencjach naukowych (referaty, 
prezentacje, postery), działalność w kołach naukowych i organizacjach 
studenckich, organizacja konferencji naukowych, praktyki i staże (w tym 
zagraniczne), ukończone kursy, szkolenia, warsztaty, certyfikaty, współpraca 
międzynarodowa itp.; 

2) Realizacja indywidualnego programu/toku studiów świadcząca o szczególnych 
uzdolnieniach studenta; 

3) Wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania 
prace dyplomowe studentów; 

4) Organizacja wydarzeń naukowych oraz promocyjnych uczelni; 
5) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

studenckiego, w szczególności w formie wolontariatu. 

5. Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego 
Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „student” uprawnieni są rektorzy 
lub prorektorzy uczelni. 

6. 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. 

7. Wnioski podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 5 mogą dotyczyć absolwentów 
kończących studia w roku składania wniosków. 

8. Podmiot wymieniony w § 3 ust. 5 może złożyć do dwunastu wniosków  
o przyznanie stypendium. 

9. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 
Województwa Łódzkiego w kategorii „student” stanowi załącznik nr 2  
do niniejszego Regulaminu. 

 

Tryb składania wniosków 
 

§ 4. 1. Wnioski wypełnione komputerowo należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo 
przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,  
w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ogłoszenie o naborze zostanie 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego. 

2. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego, a nie data stempla pocztowego. Wnioski złożone  
po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. 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 komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego właściwej ds. edukacji kandydat ma obowiązek dostarczenia oryginału 
dokumentu potwierdzającego jego osiągnięcia. 

4. Wniosek dotyczący kandydata, który po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe 
stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien obejmować 
najważniejsze osiągnięcia kandydata z ostatnich 3 lat kalendarzowych 
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poprzedzających rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

5. 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 rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

6. Przez datę przyznania ostatniego stypendium naukowego należy rozumieć datę 
wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosku, który 
był podstawą przyznania ostatniego stypendium naukowego. 

 
 

Tryb przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka 
Województwa Łódzkiego 

 
§ 5. 1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez 
komórkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego właściwą 
ds. edukacji, 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  
§ 5 ust. 3. 

3. W przypadku stwierdzenia we wniosku możliwych do usunięcia braków 
formalnych, kandydat zostaje wezwany przez komórkę organizacyjną Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego właściwą ds. edukacji do ich 
jednorazowego uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
wezwania. Wezwanie zostanie przesłane poprzez pocztę elektroniczną  
na wskazany we wniosku adres e-mail lub w formie pisemnej na wskazany  
we wniosku adres zamieszkania kandydata. 

4. Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej 
dokonywanej przez komórkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego właściwą ds. edukacji, 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. 

5. Ocena merytoryczna wniosków polega na przyznaniu punktów za osiągnięcia 
wykazane we wniosku, zgodnie z zakresem wartości punktowych  
za poszczególne osiągnięcia, wskazanym w formularzu wniosku o przyznanie 
stypendium. 

6. Po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków komórka organizacyjna Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego właściwa ds. edukacji sporządza: 

1) protokół i listy rankingowe w kategorii „uczeń” i kategorii „student”, 
uporządkowane malejąco według liczby przyznanych punktów; 

2) wykaz kandydatów w kategorii „uczeń” i w kategorii „student” 
rekomendowanych do przyznania stypendium, z podaniem proponowanej jego 
wysokości, po uwzględnieniu wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa 
Łódzkiego w budżecie Województwa Łódzkiego na dany rok. 
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7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, o prawie do pierwszeństwa 
na liście rankingowej decydować będzie kolejno: 

1) uzyskana punktacja za osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym; 
2) uzyskana punktacja za osiągnięcia o zasięgu ogólnopolskim.  

8. Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje 
Zarząd Województwa Łódzkiego w oparciu o wykazy kandydatów w kategorii 
„uczeń” i w kategorii „student” rekomendowanych do przyznania stypendium przez 
komórkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
właściwą ds. edukacji. 

9. 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. 

10. Uchwała, o której mowa w § 5 ust. 9 określa imiona i nazwiska kandydatów, 
którym przyznano stypendia, stopień i wysokość przyznanego stypendium  
oraz kategorię, w której stypendium przyznano. 

11. Lista stypendystów w obu kategoriach zostanie podana do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl w zakładce 
Edukacja. 

12. Dane osobowe stypendysty zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Województwa Łódzkiego oraz na stronach internetowych Województwa Łódzkiego 
będą udostępnione przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty opublikowania 
uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznaniu stypendiów. 

13. Warunkiem wypłaty jednorazowego stypendium naukowego jest podpisanie 
Umowy Stypendialnej. 

14. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku, gdy stypendium przyznane 
zostało na podstawie nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku  
o przyznanie stypendium oraz w sytuacji, gdy stypendysta lub rodzic/opiekun 
prawny złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium. 

15. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest  
do zwrotu pobranej kwoty stypendium wraz z odsetkami ustawowymi  
za opóźnienie, liczonymi od dnia następnego po upływie terminu do zwrotu.  
Do zwrotu stypendium stypendysta będzie wezwany pisemnie, stypendium należy 
zwrócić w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

16. Stypendysta zobowiązany jest do zamieszczenia w treści swojego życiorysu 
naukowego i innych dokumentach mówiących o dokonaniach stypendysty, 
informacji o byciu laureatem stypendium naukowego Marszałka Województwa 
Łódzkiego. 

17. Czynności organizacyjno – techniczne, związane z obsługą procesu przyznawania 
jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, 
wykonuje komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego właściwa ds. edukacji. 

18. Wnioskodawcy oraz kandydaci do stypendium zobowiązują się do akceptacji 
warunków niniejszego Regulaminu. 

19. Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka 
Województwa Łódzkiego obowiązuje od dnia wejścia w życie wprowadzającej  
go uchwały. 


