
 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego  
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów III roku 

studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach  
pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne 

WARUNKI OGÓLNE: 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego  
i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia kryteria 
określone w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia 
kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne”, 
stanowiących Załącznik do uchwały nr X/255/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów 
pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo 
medyczne (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 20 września 2019 r. poz. 5499), zmienionych uchwałą nr 
XVI/396/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. 
Dol. dnia 4 marca 2020 r. poz. 1702) oraz uchwałą nr XXXVII/733/21 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 30 września 2021r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 11 października 2021r. 
poz.4600)   ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA.   

Wysokość stypendium dla każdego studenta wynosi jednakowo 1 500 złotych brutto przez  
9 miesięcy tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

Do wypełnionego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium, stanowiącego Załącznik 
nr 2 do niniejszego ogłoszenia, wraz z podpisanym oświadczeniem o podjęciu pracy  
w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwa Dolnośląskie 
(wykaz podmiotów leczniczych – Załącznik nr 3) przez okres co najmniej 3 lat, które stanowi 
integralną część wniosku należy dołączyć obligatoryjnie: 

 

1) zaświadczenie z uczelni o statusie studentki/studenta; 
2) zaświadczenie z uczelni, że studentka/student nie powtarza roku, na który ubiega się 

przyznanie stypendium; 
3) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za zakończenie II roku studiów na poziomie  

co najmniej 4,0; 
4) zaświadczenie z uczelni, że studentka/student nie korzysta z urlopów określonych  

w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium; 
5) zaświadczenie o przebiegu studiów (wykaz przedmiotów objętych programem 

nauczania wraz z ocenami studentki/studenta ) 
6)  własnoręcznie podpisane oświadczenie do celów podatkowych wraz z pozostałymi 

oświadczeniami, stanowiącymi jego integralną część, w tym oświadczenie  
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, zgodnie  
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia  



27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), stanowiące Załącznik nr 4. 
 

Podpisany wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w wersji papierowej wraz  
z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie z adnotacją.  
„NIE OTWIERAĆ - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW III ROKU 
STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KSZTAŁCĄCYCH SIĘ NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO, 
POŁOŻNICTWO I RATOWNICTWO MEDYCZNE” wraz z podaniem imienia i nazwiska 
Studenta, adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. 

 

TERMIN NABORU I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem 
poczty (decyduje data wpływu wniosku) w terminie 14 dni od publikacji ogłoszenia  
w: KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław (PARTER), czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.  

Niezależnie od powyższego, w ww. terminie, skany wymaganych dokumentów (wniosek z 
załącznikami) należy przesłać również e-mailem z opcją „żądanie potwierdzenia 
doręczenia” na adres aldona.szczypkowska@dolnyslask.pl 

 
Wniosek złożony po terminie, niekompletny lub niezgodny z wymogami formalno-prawnymi 
nie będzie  rozpatrywany. 

Wniosek oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego https://bip.dolnyslask.pl/  
w zakładce Zdrowie, Ogłoszenia oraz na stronie internetowej 
https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualnosci/. 

 

https://bip.dolnyslask.pl/

