
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Sejmiku  
Województwa Wielkopolskiego   
Nr XXIV/431/2012        
z dnia 23 lipca 2012 r. 

 
 
 
 

REGULAMIN 
przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego 
 
 

Postanowienia ogólne 

 

1. Jeśli w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego”, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o: 

a) „uczniu” – naleŜy przez to rozumieć ucznia szkoły ponadgimnazjalnej                      

lub słuchacza kolegium; 

b) „studencie” – naleŜy przez to rozumieć osobę kształcącą się na studiach 

pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich                  

w publicznej lub niepublicznej szkole wyŜszej w trybie stacjonarnym                         

lub niestacjonarnym; 

c) „szkole ponadgimnazjalnej” – naleŜy przez to rozumieć zasadnicze szkoły 

zawodowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne; 

d) „kolegium” – naleŜy przez to rozumieć kolegia nauczycielskie, nauczycielskie 

kolegia języków obcych oraz kolegia pracowników słuŜb społecznych; 

e) „szkole/uczelni wyŜszej” – naleŜy przez to rozumieć szkołę prowadzącą studia 

wyŜsze, utworzoną w sposób określony w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo           

o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572); 

f) „obszary wiedzy” – naleŜy przez to rozumieć obszary wiedzy w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 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). 

2. Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznawane 

są w dwóch kategoriach: 

a) kategoria „Uczeń” 

b) kategoria „Student” 
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3. Wysokość kwoty przeznaczonej na jednorazowe stypendia naukowe Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego ustala co roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego          

w uchwale budŜetowej. 

 

§ 2 

Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „Uczeń” 

 

1. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii 

„Uczeń” moŜe być przyznane uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczom 

kolegiów zamieszkującym na stałe na terenie województwa wielkopolskiego. 

2. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii 

„Uczeń” ma charakter szczególnego wyróŜnienia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła 

znaczący sukces związany z nauką i edukacją w rozumieniu zapisów § 2 ust. 3. 

3. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Uczeń” są: 

1)  wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu  

międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim; 

2) aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w wymianie 

międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych itp.). 

4. Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” uprawnieni są dyrektorzy szkół 

ponadgimnazjalnych lub kolegiów. 

5. Ustanawia się trzy stopnie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń”: 

1) jednorazowe stypendium naukowe pierwszego stopnia,  

2) jednorazowe stypendium naukowe drugiego stopnia, 

3) jednorazowe stypendium naukowe trzeciego stopnia. 

6. Wysokość jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, która obowiązuje w danym roku kalendarzowym, określa Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego.  

7. Wnioski podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 4, zawierają informacje dotyczące 

osiągnięć  uczniów w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub kolegium. 

8. Wnioski podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 4, mogą dotyczyć absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych lub kolegiów, którzy ukończyli szkołę w roku składania wniosków.  
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9. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” określa załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

10. Wnioski wypełnione komputerowo naleŜy składać w Departamencie Edukacji i Nauki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17,                    

61-823 Poznań, w terminie do 30 września kaŜdego roku. 

11. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 

Wnioski złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 

12. Do wniosku naleŜy załączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę, kserokopie dokumentów poświadczających:  

a) zamieszkanie kandydata do stypendium na terenie województwa wielkopolskiego, 

b) osiągnięcia opisane we wniosku. 

13. Wniosek dotyczący kandydata, który po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe 

stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń”, 

powinien zawierać dokumentację najwaŜniejszych osiągnięć z dotychczasowego dorobku 

naukowego z okresu nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub kolegium. 

14. Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium 

naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego, powinien obejmować osiągnięcia 

datowane od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego. 

 

§ 3 

Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „Student” 

 

1. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego                      

w kategorii „Student” moŜe być przyznane studentom zamieszkującym na stałe na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

2.  O jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego              

w kategorii „Student” mogą się ubiegać studenci kierunków z następujących obszarów 

wiedzy: 

1) nauki humanistyczne,  

2) nauki społeczne, 

3) nauki ścisłe, 

4) nauki przyrodnicze, 

5) nauki techniczne, 
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6) nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, 

7) nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej. 

3. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii 

„Student” ma charakter szczególnego wyróŜnienia 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) wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu 

międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim; 

2) aktywność naukowa: 

a) publikacje naukowe,  

b) uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, 

krajowym i międzynarodowym, 

c) udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym                                     

i międzynarodowym,  

d) działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staŜe                              

(w tym zagraniczne) itp. 

5. Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” uprawnieni są rektorzy                       

lub prorektorzy szkół wyŜszych oraz upowaŜnione przez nich osoby. 

6. Ustanawia się trzy stopnie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student”: 

1) jednorazowe stypendium naukowe pierwszego stopnia, 

2) jednorazowe stypendium naukowe drugiego stopnia, 

3) jednorazowe stypendium naukowe trzeciego stopnia. 

7. Wysokość jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, która obowiązuje w danym roku kalendarzowym, określa Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego.  

8. Wnioski podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 5 mogą dotyczyć absolwentów   

kończących szkołę wyŜszą w roku składania wniosków. 

9. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” określa załącznik nr 2                        

do niniejszego Regulaminu. 
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10. Wnioski wypełnione komputerowo naleŜy składać w Departamencie Edukacji i Nauki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17,                     

61-823 Poznań, w terminie do 30 września kaŜdego roku. 

11. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 

Wnioski złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 

12. Do wniosku naleŜy załączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę, kserokopie dokumentów poświadczających:  

a) zamieszkanie kandydata do stypendium na terenie województwa wielkopolskiego 

b) osiągnięcia opisane we wniosku. 

13. Wniosek dotyczący kandydata, który po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe 

stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student”, 

powinien zawierać dokumentację najwaŜniejszych osiągnięć z dotychczasowego dorobku 

naukowego. 

14. Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium 

naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego, powinien obejmować osiągnięcia 

datowane od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego. 

 

§ 4 

Tryb przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego 

 

1. ZłoŜone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez Departament 

Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

2. Wnioski niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone, z zastrzeŜeniem                  

§ 4 ust. 3. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych o charakterze oczywistych omyłek, 

kandydat ma prawo do ich jednorazowej korekty, dokonanej na wezwanie przesłane przez 

Departament Edukacji i Nauki 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. Skład Komisji powołuje uchwałą Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

6. Komisja, uwzględniając kwotę zaplanowaną w budŜecie Województwa Wielkopolskiego, 

sporządza listę stypendystów w kategorii „Uczeń” i w kategorii „Student”, których 
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rekomenduje do przyznania stypendium, z podaniem proponowanej jego wysokości,               

a takŜe listę osób, które nie zostały zakwalifikowane do otrzymania stypendium. 

7. Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznaje 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w oparciu o wykazy Komisji, o których mowa          

w § 4 ust. 6. 

8. Od decyzji Zarządu w sprawie przyznania stypendiów nie przysługuje odwołanie. 

9. Lista stypendystów w obu kategoriach zostanie opublikowana na stronie Urzędu – 

www.umww.pl. 

10. Podmiot wnioskujący oraz stypendysta otrzymują pisemne powiadomienia o przyznaniu 

jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

11. Czynności organizacyjno-techniczne, związane z obsługą procesu przyznawania 

jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

wykonuje Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 

12. Regulamin obowiązuje od dnia wejścia w Ŝycie wprowadzającej go uchwały. 


