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                                          Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 
                                          Sejmiku Województwa Łódzkiego 
                                          z dnia 27 marca 2012 r. 
 
 

REGULAMIN 
przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego  

dla wybitnych młodych naukowców 
 

§ 1 
Ilekroć  w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych Marszałka 
Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców”, zwanym dalej 
Regulaminem, jest mowa o: 

1) „doktorancie” – należy przez to rozumieć uczestnika studiów doktoranckich; 
2) „szkole wyższej/uczelni wyższej” – należy przez to zrozumieć szkołę 

prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób określony w ustawie z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z 
późn. zm.); 

3) „studiach doktoranckich/studiach trzeciego stopnia” – należy przez to 
rozumieć studia prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną 
uczelni wyższej publicznej lub niepublicznej, instytut naukowy Polskiej 
Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy, 
których siedziba lub oddział znajduje się na terenie województwa łódzkiego, 
na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego 
stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia; 

4) „podmiocie wnioskującym/wnioskodawcy” – należy przez to rozumieć rektora 
lub prorektora szkoły wyższej, dyrektora instytutu naukowego Polskiej 
Akademii Nauk, instytutu badawczego lub międzynarodowego instytutu 
naukowego, którego siedziba lub oddział znajduje się na terenie 
województwa łódzkiego; 

5) „kandydacie do stypendium” – należy przez to rozumieć doktoranta 
ubiegającego się o przyznanie stypendium naukowego Marszałka 
Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców, który w 
momencie składania wniosku o stypendium nie ukończył 35 roku życia. 

 
§ 2 

Celem programu stypendialnego jest wspieranie pracy naukowej doktorantów 
kształcących się na terenie województwa łódzkiego oraz zachęcanie ich do 
prowadzenia badań naukowych w wyznaczonych dyscyplinach naukowych  
i artystycznych. 
 

§ 3 
1. Kandydatów do stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla 

wybitnych młodych naukowców mogą zgłaszać rektorzy lub prorektorzy szkół 
wyższych, dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów 
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badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych, których siedziba lub 
oddział znajduje się na terenie województwa łódzkiego. 

2. Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych 
naukowców może otrzymać uczestnik studiów doktoranckich, który został 
zgłoszony do konkursu przez podmiot wymieniony w ust. 1, który w momencie 
składania wniosku o stypendium nie ukończył 35 roku życia. 

3. Stypendium przyznawane jest na realizację zgłoszonego do konkursu projektu 
naukowo-badawczego, który może być elementem rozprawy doktorskiej bądź 
prowadzenia innych prac naukowo-badawczych. Projekt lub jego część, na którą 
zostanie przyznane dofinansowanie, szczegółowo określony we wniosku, musi 
być realizowany w ramach dyscyplin naukowych i artystycznych, o których mowa 
w ust. 4 oraz musi zostać zrealizowany do końca roku kalendarzowego, w którym 
przyznano stypendium. 

4. Dyscypliny naukowe i artystyczne, których będzie dotyczył konkurs w danym roku 
zostaną ogłoszone przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ogłoszeniu  
o naborze wniosków. 

§ 4 
1. Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych 

naukowców jest przyznawane w maksymalnej wysokości do  20 000 zł brutto. 
2. Stypendium przyznawane jest w formie jednorazowej wypłaty i podlega 

opodatkowaniu wg przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). 

3. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia naukowe Marszałka Województwa 
Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców ustala każdego roku Sejmik 
Województwa Łódzkiego w uchwale budżetowej. 

 
§ 5 

1. Wnioski wypełnione komputerowo należy złożyć osobiście albo przesłać pocztą 
na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub 
Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 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, a nie data stempla pocztowego. 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
§ 6 

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego Marszałka Województwa 
Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć: 
1) kserokopię dokumentu tożsamości potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

przez kandydata; 
2) zaświadczenie wystawione przez podmiot wnioskujący o byciu uczestnikiem 

studiów doktoranckich; 
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3) opinię opiekuna naukowego nt. innowacyjności projektu naukowo-
badawczego i jego znaczenia dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub 
kulturalnego województwa łódzkiego; 

4) opinię opiekuna naukowego nt. użyteczności wyników badań naukowych 
prowadzonych przez kandydata dla rozwoju społecznego, gospodarczego 
lub kulturalnego województwa łódzkiego; 

5) opinię opiekuna naukowego dotyczącą osiągnięć naukowych lub 
artystycznych kandydata; 

6) dokumenty potwierdzające opisane we wniosku osiągnięcia naukowe lub 
artystyczne kandydata do stypendium np. zaświadczenie o przyznanym 
grancie, odbytych stażach, stypendiach, przynależności do organizacji 
naukowych itp. Załączone kserokopie tychże dokumentów muszą zostać 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot zgłaszający 
kandydata. 

§ 7 
1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez 

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zgodnie z 
kartą oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych o charakterze oczywistych omyłek, 
kandydat ma prawo do jednorazowej ich korekty, dokonanej na wezwanie 
przesłane przez Departamentu Kultury i Edukacji na wskazany we wniosku adres 
e-mail, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. 

3. Wnioski niespełniające wymogów formalnych lub nieuzupełnione w terminie 
wskazanym w ust. 2 nie będą rozpatrywane. 

 
§ 8 

1. Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane Komisji Stypendialnej, 
zwanej dalej Komisją, która dokonuje oceny merytorycznej wniosków.  

2. W skład Komisji wchodzą:  
Przedstawiciele środowiska naukowego z 6 łódzkich uczelni wyższych: 

1) Uniwersytetu Łódzkiego; 
2) Politechniki Łódzkiej; 
3) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 
4) Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi; 
5) Akademii Muzycznej w Łodzi; 
6) Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; 

oraz 
7) Członek Zarządu Województwa Łódzkiego; 
8) Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa 

Łódzkiego lub Radny będący członkiem Komisji; 
9) Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji lub Zastępca Dyrektora 

Departamentu Kultury i Edukacji; 
10) Naczelnik Wydziału Edukacji Departamentu Kultury i Edukacji, a w razie jego 

nieobecności inny pracownik tego wydziału; 
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11) Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Departamentu Kultury i Edukacji, 
a w razie jego nieobecności inny pracownik tego wydziału. 

3. Osobowy skład Komisji powołuje uchwałą Zarząd Województwa Łódzkiego. 
4. Osoba ubiegająca się o stypendium nie może być członkiem Komisji. 
5. Członkowie Komisji składają deklarację poufności i bezstronności według 

załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 3  do niniejszego Regulaminu. 
6. Legitymację do uczestnictwa w pracach Komisji, w przypadku reprezentantów 

środowiska naukowego, stanowią imienne upoważnienia wydane przez uczelnie 
desygnujące przedstawicieli. 

7. O terminie posiedzenia Komisji członkowie będą powiadomieni na piśmie. 
 

§ 9 
1. Komisja podejmuje decyzje w obecności przynajmniej 50% składu Komisji. 
2. Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego w drodze jawnego 

głosowania. 
3. Każdy z członków Komisji dokonuje oceny wniosków na indywidualnej karcie 

oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 
Następnie określa się średnią liczbę punktów każdego kandydata na karcie oceny 
merytorycznej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego 
Regulaminu.    

4. Kryteriami decydującymi o przyznaniu stypendium są: 
1) innowacyjność projektu naukowo-badawczego i jego znaczenie dla rozwoju 

społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego – 
maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium - 35 pkt.; 

2) użyteczność wyników badań naukowych prowadzonych przez kandydata dla 
rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa 
łódzkiego – maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium -  
35 pkt.; 

3) dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub artystyczne: przyznane granty, 
patenty, publikacje naukowe kandydata, wystąpienia na konferencjach 
naukowych, udział w stażach, stypendiach zagranicznych, działalność w 
regionalnych, krajowych, międzynarodowych organizacjach naukowych, 
otwarty przewód doktorski itp. – maksymalna ilość punktów do uzyskania w 
tym kryterium - 30 pkt. 

5. Komisja uwzględniając kwotę w budżecie Województwa Łódzkiego, sporządza 
wykaz stypendystów, których rekomenduje do przyznania stypendium,  
z podaniem proponowanej jego wysokości oraz nazwy podmiotu wnioskującego, 
a także wykaz osób, które nie otrzymały stypendium. 

6. Komisja corocznie określa liczbę oraz wysokość przyznanych stypendiów,  
w zależności od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie 
Województwa Łódzkiego. 

7. Stypendium może być przyznane tej samej osobie tylko jeden raz. 
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8. Wykazy osób, o których mowa w ust. 5 podpisywane są przez Przewodniczącego 
Komisji. 

9. Obrady Komisji są protokołowane przez oddelegowanego przez Dyrektora 
Departamentu Kultury i Edukacji pracownika Wydziału Edukacji w charakterze 
sekretarza. 

10. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który zostaje podpisany przez 
członków Komisji. 

11. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 
12. Za pracę członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie. 

 
§ 10 

1. Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych 
naukowców przyznaje Zarząd Województwa Łódzkiego w oparciu o wykazy 
Komisji, o których mowa w § 9 ust. 5. 

2. Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznaniu stypendiów jest 
ostateczna i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 określa imiona i nazwiska kandydatów, którym 
przyznano stypendia, wysokość przyznanego stypendium oraz nazwę 
wnioskodawcy. 

4. Departament Kultury i Edukacji powiadamia pisemnie:  
1) O przyznaniu stypendium – podmiot wnioskujący i stypendystę; 
2) O odmowie przyznania stypendium – podmiot wnioskujący i kandydata do 

stypendium z podaniem przyczyny odmowy. 
 

§ 11 
1. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie Umowy Stypendialnej ze 

stypendystą.  
2. Przyznane stypendium musi zostać w całości przeznaczone na realizację 

zgłoszonego projektu naukowo-badawczego. Wydatki mogą obejmować m.in.: 
zakup sprzętu, aparatury specjalistycznej, materiałów, literatury, podróże 
związane z realizacją projektu itp. 

3. Stypendysta zobowiązany jest do: 
1) Wydatkowania otrzymanych środków finansowych zgodnie z zapisami 

zawartymi we wniosku; 
2) Wydatkowania stypendium do końca roku kalendarzowego, w którym 

stypendium zostało przyznane; 
3) Złożenia w Departamencie Kultury i Edukacji sprawozdania z wydatkowania 

przyznanych środków finansowych, nie później niż do końca lutego 
następnego roku. Sprawozdanie powinno być sporządzone w formie pisemnej 
wg załączonego wzoru,  który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
Regulaminu. 
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4. Wszelkie zmiany we wniosku, po otrzymaniu stypendium, wymagają pisemnej 
zgody Departamentu Kultury i Edukacji. 

5. Stypendysta może zostać wezwany do przedłożenia dokumentów np. faktur, 
rachunków, potwierdzających poniesione wydatki. 

6. Niezłożenie sprawozdania w wyznaczonym terminie lub brak udokumentowania 
na prośbę Departamentu Kultury i Edukacji wydatków poniesionych w ramach 
stypendium, skutkuje koniecznością zwrotu kwoty przyznanego stypendium lub 
jego niewykorzystanej części. Do zwrotu stypendium stypendysta będzie 
wezwany pisemnie. Stypendium należy zwrócić w terminie 14 dni od daty 
otrzymania wezwania. 

 
§ 12 

1. Czynności organizacyjno – techniczne, związane z obsługą procesu 
przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla 
wybitnych młodych naukowców, wykonuje Departament Kultury i Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi. 

2. Departament Kultury i Edukacji zastrzega sobie prawo do opublikowania imion 
i nazwisk laureatów konkursu, ich zdjęć oraz informacji o nagrodzonych 
projektach naukowo-badawczych oraz osiągnięciach naukowych na stronie 
internetowej www.lodzkie.pl oraz w innych nośnikach informacyjnych, w celu 
promowania idei wsparcia rozwoju naukowego. Informacje te będą również 
wykorzystywane w ramach projektów realizowanych przez Departament Kultury i 
Edukacji. 

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

4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa 
Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców obowiązuje od dnia wejścia w życie 
wprowadzającej go uchwały.  

 
 
 


