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Termin złożenia sprawozdania 

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego 

Ostatecznym terminem złożenia sprawozdania z realizacji 

stypendium artystycznego Marszałka Województwa  Łódzkiego jest 

ostatni dzień lutego roku następującego po roku, w którym 

stypendium zostało przyznane. 

 

Sprawozdanie należy złożyć w Biurze Podawczym lub sekretariacie 

Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, piętro XIII). 

 

Niezłożenie sprawozdania w ww. terminie skutkuje zwrotem 

przyznanego stypendium 
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Formularze sprawozdania 

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego 

• Sprawozdanie z realizacji stypendium artystycznego  

w kategorii „uczeń” 

Wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do 

Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka 

Województwa Łódzkiego, będącego załącznikiem do uchwały Nr 

XXIX/386/16  Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 

października 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów 

artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego. 
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Formularze sprawozdania 

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego 

• Sprawozdanie z realizacji stypendium artystycznego  

w kategorii „młody twórca” 

Wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do 

Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka 

Województwa Łódzkiego, będącego załącznikiem do uchwały Nr 

XXIX/386/16  Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 

października 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów 

artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego. 
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Informacje dotyczące wypełnienia formularza 

sprawozdania  

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego 

Na co należy zwrócić uwagę, wypełniając formularz sprawozdania  

w kategorii „uczeń” 

 

 



Należy wskazać kwotę stypendium 

przyznaną uchwałą Zarządu 

Województwa Łódzkiego 

Kwota przyznanego stypendium po 

odliczeniu podatku (kwota, która 

wpłynęła na konto bankowe 

wskazane w umowie stypendialnej) 

Należy wymienić wszystkie 

zrealizowane działania w ramach 

stypendium Marszałka 

Województwa Łódzkiego 

Należy wskazać tylko te wydatki, które 

zostały poniesione z kwoty 

przyznanego stypendium (kwoty 

przelanej na konto wskazane w umowie 

stypendialnej) 

Kwota w tej rubryce powinna 

odpowiadać kwocie przyznanego 

stypendium (kwocie przelanej na 

konto wskazane w umowie 

stypendialnej).    
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Informacje dotyczące wypełnienia formularza 

sprawozdania 

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego 

Na co należy zwrócić uwagę wypełniając  formularz sprawozdania  

w kategorii „młody twórca” 

 

 

 

 

 

 



Należy wskazać kwotę stypendium przyznaną 

uchwałą  Zarządu Województwa Łódzkiego 

Kwota przyznanego stypendium po 

odliczeniu podatku (kwota, która 

wpłynęła na konto bankowe wskazane  

w umowie stypendialnej) 

Dotyczy wszystkich rodzajów kosztów – 

kosztu całkowitego projektu 
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Załączniki 

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego 

Do  sprawozdania z realizacji stypendium w kategorii „młody 

twórca” należy dołączyć materiał dokumentujący realizację 

projektu – reprodukcje prac, dokumentację fotograficzną, teksty 

powstałych utworów czy zapis nutowy utworów muzycznych. 

 

Do sprawozdania z realizacji stypendium w kategorii „uczeń” 

załączniki nie są wymagane. 
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Udokumentowanie poniesionych wydatków 

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego 

Każdy wydatek pochodzący ze środków przyznanego 

stypendium musi zostać udokumentowany w formie faktury 

wystawionej na nazwisko stypendysty (w przypadku stypendysty 

będącego osobą pełnoletnią) lub rodzica/opiekuna prawnego  

(w przypadku stypendysty niebędącego osobą pełnoletnią). 

 

Środki przyznane w ramach stypendium powinny być wydatkowane  

w okresie od daty przyznania stypendium do końca roku 

kalendarzowego, na który stypendium zostało przyznane. 
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Uwaga! 

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego 

Do  sprawozdań, zarówno w kategorii „uczeń” jak również w kategorii 

„młody twórca”, nie należy dołączać faktur potwierdzających wydatki 

poniesione w ramach realizacji stypendium. 

 

Stypendysta może zostać wezwany do przedłożenia w terminie 14 dni 

od daty otrzymania wezwania dokumentów potwierdzających 

poniesione wydatki (faktur). 
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 Zwrot środków przyznanych w ramach 

stypendium 

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego 

Stypendysta zostanie zobowiązany do zwrotu kwoty przekazanego 

stypendium lub jego niewykorzystanej części jeżeli: 

• nie złoży sprawozdania z realizacji stypendium artystycznego       

w wyznaczonym terminie ( slajd nr 3), 

• nie udokumentuje wydatków poniesionych z kwoty przyznanego 

stypendium.  
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 Zwrot środków przyznanych w ramach 

stypendium 

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego 

Stypendysta zostanie zobowiązany do zwrotu kwoty przekazanego 

stypendium lub jego niewykorzystanej części na podstawie zapisu  

§ 5 ust. 4  Regulaminu  przyznawania stypendiów artystycznych 

Marszałka Województwa Łódzkiego. 

 

Stypendium należy zwrócić w terminie 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego wezwania do zwrotu stypendium.  

 

W przypadku nie dotrzymania ww. terminu naliczane będą odsetki  

w wysokości odpowiadającej zaległościom podatkowym. 
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 Kontakt 

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego 

 

 

 

 

042 291 97 43  

042 291 98 20  

 

 

Urząd Marszałkowski  

Województwa Łódzkiego 
Departament Kultury i Edukacji 

 

Al. Piłsudskiego 8 

XIII piętro, p. 1320 

 

anna.salska@lodzkie.pl 

http://www.lodzkie.pl/

