
UCHWAŁA NR XXVI/320/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 15 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania stypendiów dla studentów napotykających bariery  
w dostępie do kształcenia z powodu trudnej sytuacji materialnej 

Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1590; Dz. U. z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214,  
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004, Nr 102,  
poz. 1055; Nr 116, poz. 1206; Dz. U. 2006, Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. 2007,  
Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008, Nr 180, poz. 1111; Dz. U. Nr 216, poz. 1370; Dz. U. Nr 223, 
poz. 1458) i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004,  
Nr 116, poz. 1206; Dz. U. z 2005, Nr 90, poz. 759; Nr 267, poz. 2251; Dz. U. z 2006, Nr 149,  
poz. 1074; Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2008, Nr 216, poz. 1370); uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się ustalić zasady udzielania stypendiów dla studentów napotykających 
bariery w dostępie do kształcenia z powodu trudnej sytuacji materialnej w Województwie 
Podlaskim. 

2. Stypendia o których mowa w ust. 1 finansowane są w 75 % ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w 25 % z budżetu państwa. 

§ 2. Stypendia dla studentów napotykających bariery w dostępie do kształcenia z powodu 
trudnej sytuacji materialnej przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według 
zasad określonych w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego na lata 2004-2006 oraz na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do 
niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.  

Przewodniczący Sejmiku 

Mieczysław Bagiński 



 

Załącznik 

do uchwały Nr XXVI/320/09 

Sejmiku Województwa Podlaskiego  

z dnia 15 kwietnia 2009 r. 

REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIÓW STUDENTOM NAPOTYKAJĄCYM BARIERY W DOSTĘPIE  
DO KSZTAŁCENIA Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w Regulaminie udzielania stypendiów dla studentów znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej jest mowa o: 

1) uczelni - oznacza to szkołę (uczelnię publiczną oraz niepubliczną) prowadzącą studia wyższe, 
utworzoną w sposób określony w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.);  

2) studencie – oznacza to osobę kształcącą się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo 
jednolitych studiach magisterskich zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.);  

3) studiach wyższych – oznacza to studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do 
ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego; 

4) Instytucji Wdrażającej (IW) - oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego; 

5) ZPORR – oznacza to Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006; 

6) Regulaminie - oznacza to niniejszy Regulamin 

§ 2. Stypendia dla studentów napotykających bariery w dostępie do kształcenia z powodu 
trudnej sytuacji materialnej przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach 
Działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla Działania  
2.2 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-
2006”. 

Kryteria obowiązkowe ubiegania się o stypendium 

§ 3. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci wszystkich uczelni spełniający 
kryteria obowiązkowe. 

2. Student spełnia kryterium obowiązkowe, jeżeli spełnia kryterium dochodowe oraz 
kryterium stałego zameldowania na obszarach województwa podlaskiego zagrożonych 
marginalizacją (obszary wiejskie, miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary restrukturyzacji 
przemysłów).  

3. Student spełnia kryterium dochodowe, jeżeli pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej 
sytuacji materialnej, tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie 
przekracza kwoty 504,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności – dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 
przekracza kwoty 583,00 zł – zgodnie z zapisami ustawy oświadczeniach rodzinnych z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).  



 

4. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha 
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego 
corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969  
z późn. zm.). 

Podstawa przyznawania stypendium 

§ 4. 1. Stypendium otrzymuje osoba spełniająca kryteria obowiązkowe określone w § 3. 

2. Stypendia będą przyznawane w oparciu o kryterium dochodowe, począwszy od 
najniższego dochodu w górę, do momentu wyczerpania się środków, z uwzględnieniem 
wskaźników monitoringu dla Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, tzn. proporcji procentowych dla mężczyzn i kobiet wynoszących odpowiednio  
45 % i 55 % ogólnej liczby stypendystów. 

3. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w  ust. 1 jest większa  niż 
kwota stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają studenci 
spełniający kryteria dodatkowe, uszeregowane w następującej kolejności: 

1) studenci o najniższym dochodzie, 

2) legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

3) studenci pochodzący z terenów wiejskich, 

4) studenci nie objęci innym programem przyznawania stypendium o charakterze socjalnym, 

5) sieroty lub półsieroty, 

6) pochodzący z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci), 

7) rozpoczynający studia na pierwszym roku. 

4. Stypendium  nie otrzymają studenci: 

1) którzy powtarzają lub nie zaliczyli roku akademickiego, chyba że powtarzanie lub 
niezaliczenie roku wynika z przyczyn zdrowotnych lub losowych,  

2) posiadający już tytuł magistra,  

3) przebywający na urlopie dziekańskim. 

5. Stypendium nie będzie przyznawane studentom, którzy w dniu  30.06.2009 r. ukończyli   
26 rok życia (decyduje data urodzenia).  

Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków o stypendia 

§ 5. 1. Wniosek stypendialny składa się z:  

1) formularza zgłoszeniowego – stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, 

2) oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu na osobę w rodzinie kandydata  
- stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. 



 

2. Wniosek stypendialny należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:  
15-691 Białystok, ul. Gen. Kleeberga 20 osobiście lub przesłać pocztą. 

3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Departamentu EFS UMWP. 

4. Do formularza zgłoszeniowego i załącznika należy dołączyć: 

1) wystawiony przez uczelnię dokument potwierdzający status studenta (z właściwą adnotacją  
o niepowtarzaniu roku akademickiego lub potwierdzające fakt przyjęcia na pierwszy rok 
studiów) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;   

2) kserokopię  zeznania podatkowego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości dochodu 
za rok 2007; 

3) kserokopię dowodu osobistego. 

5. Ocena wniosku stypendialnego dokonywana jest na podstawie karty oceny, której wzór 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

6. Z oceny dokumentów złożonych przez kandydatów sporządzana jest lista rankingowa 
stypendystów. 

7. Listę rankingową stypendystów zatwierdza Dyrektor Departamentu Europejskiego 
Funduszu Społecznego w IW.  

8. Lista rankingowa stanowi podstawę do zawarcia ze stypendystami umowy stypendialnej. 

9. Lista rankingowa stypendystów podawana jest do publicznej wiadomości poprzez 
publikację na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej  www.pokl.wrotapodlasia.pl. 

10. Prawo do przyznanego stypendium wygasa z chwilą: 

1) skreślenia z listy studentów,  

2) dobrowolnej rezygnacji studenta z przyznanego świadczenia,  

3) ustania jednego z warunków przyznania stypendium,  

4) śmierci studenta. 

11. Stypendysta zobowiązany jest do zawiadomienia  IW w terminie 7 dni o: 

1) przerwaniu studiów, 

2) skreśleniu z listy studentów,  

3) zaprzestaniu spełniania kryteriów określonych w  § 3 niniejszego regulaminu. 

12. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dotacji rozwojowej wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

Wypłata stypendium 

§ 6. 1. Stypendia przyznawane są na czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż na 9 miesięcy  
(o wysokości stypendium decyduje okres posiadania statusu studenta od dnia 01.10.2008 r.) 

2. Kwota stypendium wynosi 350 zł miesięcznie.  



 

3. Termin i sposób wypłaty stypendium określa umowa stypendialna, której wzór stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu 

4. Student otrzymujący stypendium, o którym mowa w § 3, zobowiązany jest do założenia 
własnego rachunku bankowego, na który przekazywane jest stypendium.  

Postanowienia końcowe 

§ 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy 
Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego 2004-2006. 

 

 

ZałącznikNr 1 

do Regulaminu udzielania stypendiów studentom  

napotykającym  bariery w dostępie do kształcenia  

z powodu trudnej sytuacji materialnej  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STUDENTA 

DO WSPARCIA STYPENDIALNEGO W RAMACH  DZIAŁANIA 2.2 

W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU 

REGIONALNEGO 

 

 
Projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 

 

I.  Dane studenta: 
Imię i Nazwisko:  
 
 
Adres zameldowania: 
 
  
Data urodzenia:  
 
 
Nazwa i adres uczelni:  
 
 
 



 

II. Spełnianie przez studenta  kryteriów obowiązkowych:  
 

1. Sytuacja materialna: 
 
Wynikający z załącznika (Oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu na osobę w 
rodzinie) udokumentowany dochód na osobę w rodzinie wynosi1: 
 
……………………………….. 
2. Oświadczenie o miejscu zameldowania2: 

a. obszary wiejskie, 
b. miasta do 20 tys. mieszkańców, 
c. obszary restrukturyzacji przemysłów.  

      3.  Dodatkowe informacje, weryfikowane w przypadku okoliczności o których mowa w 
§4 pkt 3 Regulaminu udzielania stypendium studentom   napotykającym  bariery w dostępie 
do kształcenia z powodu trudnej sytuacji materialnej. 
Oświadczam, iż spełniam następujące kryteria:   
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                       …………………………                                                                          …………………… 

Miejscowość, data       podpis 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Za podstawę przyjmuje się dochód za  rok 2007. 
 
2      Właściwe zakreślić.   



 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu udzielania stypendiów studentom  

napotykającym  bariery w dostępie do kształcenia  

z powodu trudnej sytuacji materialnej  

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU NA OSOBĘ  
W RODZINIE 

Dotyczy średniomiesięcznego dochodu1 za 2007 rok. 

 

I. Liczba osób w rodzinie2:  .................. 

II. Dochody członków rodziny.  

Dane podaje się oddzielnie dla każdej z osób wchodzących w skład rodziny wg następującego schematu: 

1 Członek rodziny  

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

Adres i miejsce stałego zameldowania: …………………………………………….……... 

Wysokość  średniomiesięcznego  dochodu za  2007 rok  wynosi: 

1. Ze stosunku pracy: ..................................................................................... 

2. Z umów cywilnoprawnych:........................................................................ 

3. Z działalności gospodarczej: ...................................................................... 

4. Z gospodarstwa rolnego3:............................................................................ 

5. Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych:................................... 

6. Z innych źródeł4 określić jakie): 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Razem:  .......................................... 

                                                           
1 Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w szczególności wszystkie obowiązkowe należności 
publiczno-prawne oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. 

2 Rodzina w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. W skład rodziny na podstawie Ustawy z dnia 28 
listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) wchodzą: małżonkowie, rodzice 
dzieci, opiekun faktyczny dziecka; pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia; dziecko, 
które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku 
z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie zalicza się 
natomiast: dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a 
także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.  
3  Za podstawę obliczenia przyjmuje się roczny dochód  z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłoszony przez GUS, tj. 
obowiązujący w okresie, którego dotyczy oświadczenie o dochodach.  Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 2007 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych Gospodarstwach 
rolnych z 1 ha  przeliczeniowego w 2006 roku wynosił 1898,- zł.( jest to dochód roczny) . 
4 Źródła przychodów w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 2001 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami). Wśród innych źródeł należy ująć np. stypendia przyznawane 
na podstawie przepisów o systemie oświaty , stypendia zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania, inne stypendia np. Marszałka Województwa Podlaskiego 
   
 
 
 
 



 

2 Członek rodziny  

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

Adres i miejsce stałego zameldowania: …………………………………………….……... 

Wysokość średniomiesięcznego dochodu za  2007 rok   wynosi: 

1. Ze stosunku pracy:................................................................................................. 

2. Z umów cywilnoprawnych:........................................................................................ 

3. Z działalności gospodarczej:....................................................................................... 

4. Z gospodarstwa rolnego 3:........................................................................................... 

5. Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych:................................... 

6. Z innych źródeł4 (określić jakie): 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Razem:  .......................................... 

 

3 Członek rodziny 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

Adres i miejsce stałego zameldowania: …………………………………………….……... 

Wysokość średniomiesięcznego dochodu za 2007 rok  wynosi: 

 

1. Ze stosunku pracy:................................................................................................... 

2. Z umów cywilnoprawnych:........................................................................................ 

3. Z działalności gospodarczej:....................................................................................... 

4. Z gospodarstwa rolnego3:............................................................................................ 

5. Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych:................................... 

6. Z innych źródeł 4(określić jakie): 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Razem:  .......................................... 

 

4 Członek rodziny  

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

Adres i miejsce stałego zameldowania: …………………………………………….……... 

Wysokość średniomiesięcznego dochodu za  2007 rok  wynosi: 

1. Ze stosunku pracy:...................................................................................................... 

2. Z umów cywilnoprawnych:........................................................................................ 

3. Z działalności gospodarczej:....................................................................................... 



 

4. Z gospodarstwa rolnego 3:........................................................................................... 

5. Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych:................................... 

6. Z innych źródeł4 (określić jakie): 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Razem:  .......................................... 

 

5 Członek rodziny  

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

Adres i miejsce stałego zameldowania: …………………………………………….……... 

Wysokość średniomiesięcznego dochodu za 2007 rok wynosi: 

1. Ze stosunku pracy:...................................................................................................... 

2. Z umów cywilnoprawnych:........................................................................................ 

3. Z działalności gospodarczej:...................................................................................... 

4. Z gospodarstwa rolnego 3:......................................................................................... 

5. Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych:................................. 

6. Z innych źródeł 4(określić jakie): 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

Razem:  .......................................... 

 

6 Członek rodziny  

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

Adres i miejsce stałego zameldowania: …………………………………………….……... 

Wysokość średniomiesięcznego dochodu za 2007 rok wynosi: 

1. Ze stosunku pracy:...................................................................................................... 

2. Z umów cywilnoprawnych:........................................................................................ 

3. Z działalności gospodarczej:…….............................................................................. 

4. Z gospodarstwa rolnego3:............................................................................................ 

5. Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych:................................... 

6. Z innych źródeł 4(określić jakie): 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Razem:  ..........................................



5 Oświadczenie podpisuje student, jeśli jest pełnoletni albo rodzic/opiekun prawny gdy student nie jest pełnoletni 

III. Razem dochód rodziny 

III.1 Razem średniomiesięczny dochód rodziny za rok 2007 (suma dochodów wszystkich osób z części II) wynosi   

.......................................................................................... 

 
III.2 Średniomiesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie za rok 2007 wynosi (sumę określoną w punkcie 

III.1 należy podzielić przez liczbę osób określoną w części  

I):…………................................................................................ 

 

IV. Oświadczenie 

IV.I. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Oświadczeniu są zgodne z prawdą i jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. za poświadczanie nieprawdziwych danych. 

 

IV.II Jednocześnie znane jest mi że: 

Instytucja Wdrażająca/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zastrzega sobie prawo kontroli prawdziwości 

danych zawartych w oświadczeniu. W tym celu zobowiązuję się przechowywać i udostępnić na potrzeby kontroli 

dokumenty poświadczające wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu przez okres 5 lat licząc od dnia 

zawarcia umowy stypendialnej.  

 

 

       …………………………………………… 

        Data, czytelny podpis5 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 

do Regulaminu udzielania stypendiów studentom  

napotykającym  bariery w dostępie do kształcenia  

z powodu trudnej sytuacji materialnej  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STUDENTA  DO WSPARCIA STYPENDIALNEGO  
W RAMACH  DZIAŁANIA 2.2  W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 

Projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 

 
I.  Dane  uczelni zgłaszającej studenta: 

Nazwa uczelni:  
 
 
Adres uczelni:  
 
 
 
 

II.  Dane studenta: 
Imię i Nazwisko:  
 
Adres zameldowania: 
 
  
Data urodzenia:  
 
 
 
 

III.  Informacje uzupełniające:  
Dodatkowe informacje odnośnie statusu studenta (adnotacja o czasie trwania nauki – okres od kiedy student rozpoczął 
naukę  na danej uczelni lub potwierdzająca fakt przyjęcia na pierwszy rok studiów;  informacja o  niepowtarzaniu roku 
akademickiego):  
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     
                                                            
………………………                                                                                       …………………………… 
     Miejscowość, data       podpis osoby uprawnionej  i pieczęć  
 

 

 



 

Załącznik Nr 4  

do Regulaminu udzielania stypendiów studentom  

napotykającym  bariery w dostępie do kształcenia  

z powodu trudnej sytuacji materialnej  

 

Projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 

KARTA OCENY 
 

 
I  KRYTERIA OBOWIĄZKOWE – uprawniające do ubiegania się o stypendium 

1. Czy stypendysta przedstawił aktualne zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu  
studenta od dnia 01.10.2008 r.? 
 

TAK                                                             NIE 
 

2. Czy stypendysta spełnia kryterium dochodowe?  
                                               

TAK                                                             NIE 
 

3. Czy stypendysta spełnia kryterium stałego zameldowania na obszarach preferowanych – 
zgodnie z § 3 pkt  2 ?  
 

TAK                                                             NIE 
 
 

Razem za część I : ………………… 
II  KRYTERIA DODATKOWE- wymagane w przypadku, gdy liczba osób spełniających 
kryteria określone w pkt.1 jest większa niż kwota stypendiów do rozdysponowania, 
pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają studenci spełniający kryteria dodatkowe, 
uszeregowane w następującej kolejności: 
1. student o najniższym dochodzie:   

 
TAK                                                             NIE 

 
2. student legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności określonym w 

przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych: 

 
TAK                                                             NIE 

 
3. student pochodzący z terenów wiejskich: 

 
TAK                                                             NIE 

 
4. student nie objęty innym programem przyznawania stypendium o charakterze socjalnym: 

 
TAK                                                             NIE 



 

 
5. student jest sierotą, półsierotą: 

 
TAK                                                             NIE 

 
6. student pochodzi z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci): 

 
TAK                                                             NIE 

 
7. student rozpoczyna studia na pierwszym roku: 

 
TAK                                                             NIE 

 
 
Razem za część II ……………………….. 

 
 
 
 
 

.......................................................                                                                     .................................................. 
 data oceny           Czytelny podpis osoby dokonującej oceny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 5 

do Regulaminu udzielania stypendiów studentom  

napotykającym  bariery w dostępie do kształcenia  

z powodu trudnej sytuacji materialnej  
 
 

UMOWA w sprawie przyznania stypendium 
w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ” 

w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
 

 
NR UMOWY:  
 

 
ZAWARTA W ……………............................................w dniu ……………….................2009 roku 
 
POMIĘDZY: 
 
 
SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
Nazwa i adres instytucji: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1;  
15-888 Białystok;  
zwanym dalej Instytucją Wdrażającą,  reprezentowanym przez: 
 
1. ……………………………………………………. 
2. …………………………………………………….. 

 
a 
 
STYPENDYSTĄ/OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ STYPENDYSTĘ1 
 ………………………………………………… 
Imię i nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość 
 
 

§ 1 

Ilekroć w umowie jest mowa o : 

1) „Programie”- oznacza to Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  
(ZPORR) 2004-2006; 

2)  „Regulaminie”- oznacza to Regulamin udzielania stypendiów w ramach Działania 2.2   
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 

3) „Działanie” - oznacza to Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne” 

4) „Instytucji Wdrażającej”(IW) - oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. 

                                                           
1 Stroną umowy jest stypendysta jeśli jest pełnoletni albo jego rodzic/opiekun prawny jeśli nie jest pełnoletni; 
niewłaściwe należy skreślić 
 



 

§ 2 
 
1. Instytucja Wdrażająca przyznaje …(imię i nazwisko stypendysty)……………………………. 

w   roku akademickim 2008/2009   w ramach Projektu stypendium na 9 miesięcy w wysokości 
miesięcznej 350 zł. 

2. Stypendysta zobowiązuje się przedstawić aktualne zaświadczenie z uczelni (Załącznik nr 3 do 
Regulaminu)  o posiadaniu statusu studenta do dnia  10.06.2009 r.  

 
  § 3 

Podstawą przyznania stypendium jest spełnienie kryteriów obowiązkowych określonych  
w §  3 ust. 2 Regulaminu. 

 
  § 4 

1. Środki w ramach przyznanego stypendium będą przekazywane na rachunek bankowy: 
 
Numer rachunku: ………………………………………………………………………….. 
 
Właściciel rachunku: ………………………………………………………………………… 
 
Nazwa banku: ……………………………………………………………………………….. 
 
 
2. Instytucja Wdrażająca  przekaże środki w ramach stypendium w …………(nazwa miesiąca) 
………….………………….2009 roku. 
 

§ 5 
 

Instytucja Wdrażająca przekaże środki w ramach stypendium jednorazowo przelewem  
w wysokości ………………….zł. 

 
         § 6 

1. Celem przyznanego stypendium jest pomoc stypendyście w rozwoju edukacyjnym. 

2. Stypendysta zobowiązuje się przeznaczyć środki w ramach przyznanego stypendium na 
realizację celów edukacyjnych. 

         § 7 
 
1. Instytucja Wdrażająca  może rozwiązać przedmiotową umowę w przypadku wystąpienia 

przyczyn powodujących obowiązek zwrotu stypendium albo wstrzymania wypłaty,  
a w szczególności: 
1) stwierdzenia, iż dane zawarte w dokumentach zgłoszeniowych stanowiących podstawę 

przyznania stypendium są niezgodne z prawdą; 
2) stwierdzenia, iż zaszły okoliczności przewidziane w §5 ust 12 Regulaminu.  

2. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dotacji rozwojowej wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  



 

§ 8 

Stypendysta oświadcza, że zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów 
związanych z monitorowaniem rezultatów projektu. 

 
         § 9 

1. Integralną częścią umowy jest Regulamin przyznawania stypendiów w ramach Działania 2.2 
ZPORR  „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 

2. Stypendysta/osoba reprezentująca stypendystę oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami 
niniejszej umowy oraz załączonym do umowy Regulaminem. 

 
         § 10 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 
cywilnego oraz  ustawy o finansach publicznych. 

 
§ 11 

 Zmiany danych zawartych w umowie wymagają formy aneksu. 

 
§ 12 

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy 
ze względu na siedzibę Instytucji Wdrażającej. 

 
§ 13 

 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
 
 
…………………………………                                  …………….…………………………… 
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA                    STYPENDYSTA/OSOBA REPREZENTUJĄCA                    

STYPENDYSTĘ2 
 

 

 
 
 
 
 
 
        2 Niepotrzebne skreślić 

 


