UCHWALA NR i
ZARZ/\DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
z dnia ..£.C.3l(2eP./wfe.. 2018 roku

w sprawie ogtoszenia naboru wnioskow o przyznanie pomocy materialnej
studentom ksztatcacym si§ na kierunkach lekarskich

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorzadzie wojewodztwa
(Dz.U. z 2018, poz. 913 z pozn. zm.), § 4 ust. 1 i ust. 2, ust. 4 pkt 2 oraz § 10 Uchwaty XLIII/651/18
Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okreslenia zasad przyznawania
przez Wojewodztwo Lubuskie pomocy materialnej studentom ksztatcacym si? na kierunkach lekarskich
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018, poz. 830) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Ogtasza si? drugi nabor wnioskow o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki
2018/2019 dla studentow ksztatcacych si? na kierunkach lekarskich, w szkole wyzszej, majacej siedzib?
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dzialajacej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym,
zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. Wnioski w ramach naboru przyjmowane be^w dniach
od 1 wrzesnia 2018 roku do 31 pazdziernika 2018 roku.
§ 2, Okresla si? wzor wniosku o przyznanie pomocy materialnej, ktory stanowi zalacznik nr 2 do
niniejszej uchwaty.
§ 3.1. Ogtoszenie o naborze wnioskow zamieszcza si?: na stronie internetowej Urz?du
Marszaikowskiego Wojewodztwa Lubuskiego, w Biuletynie Informacji Pubiicznej oraz na tablicy ogloszeh
Urz?du Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze.
2. Ogloszenie o naborze wnioskow jest takze przekazywane wszystkim uczelniom medycznym
majacym siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. Wykonanie uchwaty powierza si? Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego.
§ 5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Lwicrozam zgodnoijc; prniektem uchv/ t ! /
i ustateniami Zarzadu

Zaiqcznik nr 1 do uchwaty Nr -.
Zarzqdu Wojewodztwa, Lubuskiego
zdnia.:.

OGLOSZENIE 0 NABORZE WNIOSKOW

1. Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego oglasza drugi naborwnioskowo przyznanie pomocy materialnej na
rok akademicki 2018/2019 dla studentow ksztafcacych si§ na kierunkach lekarskich.
2. Wysokosc pomocy materialnej wynosi 2.000 zl brutto miesie.cznie.
3. Pomoc materialna moze bye przyznana studentowi III, IV,V lub VI roku studiow, ktory spelnia Jacznie
naste.pujace warunki:
1) jest studentem kierunku lekarskiego;
2) nie powtarza roku, na ktory ubiega si§ o przyznanie pomocy materialnej i nie korzysta z urlopow
okreslonych w regulaminie studiow w okresie, na ktory ubiega si§ o przyznanie pomocy materialnej;
3) zawrze umowe_ o pomocy materialnej;
4) jego miesi^czne dochody na osobe. w rodzinie lub dochod osoby samotnie gospodarujacej w roku
kalendarzowym poprzedzajacym rok zlozenia wniosku, nie przekraczaja^ dwukrotnosci przeciejnego
miesi^cznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urz^du
Statystycznego za rok poprzedzajacy ztozenie wniosku (Komunikatem Prezesa Gfownego Urz^du
Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeci^tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w2017 r. ogbszono, ze przeci^tne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynioslo 4.271,51 ztotych).
4. Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej wyst^puje zainteresowany student.
5. Wniosek nalezy zlozyc w Kancelarii Ogolnej Urz§du Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego
w Zielonej Gorze przy ul. Podgornej 7 lub przesiac poczta^ (decyduje data stempla pocztowego)
wterminie od 1 wrzesnia 2018 r. do 31 pazdziernika 2018 r.
6. Do wniosku nalezy dolaczyc:
1) zaswiadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacja^o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie
z planem studiow (bez powtarzania roku, korzystania z urlopow);
2) zaswiadczenie z uczelni o sredniej ocen z egzaminow za dwa ostatnie lata studiow przed zlozeniem
wniosku;
3) oswiadczenie o dochodzie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 4.
7. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane be^ przez Komisje powolana^ przez Zarzad
Wojewodztwa Lubuskiego.
8.0 przyznaniu pomocy materialnej decyduje Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego - wterminie nie dluzszym
niz do 30 listopada 2018 roku. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urz^du
Marszafkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego w terminie 7 dni od podj^cia decyzji przez Zarzad oraz
przekazana kandydatom w formie elektronicznej.

Zaiacznik nr 2 do
Zarzadu^QjBwodztwa Lubuskiego,

WNIOSEK
0 PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTA KIERUNKU LEKARSKIEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

WYPELNIA STUDENT

1.

Imi? (imiona) i nazwisko

2.

Data i miejsce urodzenia

3.

PESEL

4.

Telefon, adres e-mail

5.

Nazwa i adres uczelni

6.

Obecny rok studiow

7.

Srednia ocen z egzaminowza ostatni rok akademicki

8.

Srednia ocen z egzaminowza przedostatni rok akademicki

9.

Adres statego micjsca zamieszkania,

,

,

10. Preferowany podmiot leczniczy do podjecia zatrudnienia:
a)

pierwszej preferencji

b)

drugiej preferencji

c)

trzeciej preferencji

,

11. Preferowana dziedzina specjalizacji

Wnioskuje o przyznanie pomocy materialnej na okres od 1 pazdziernika 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 7 ust. 1-4 Rozporzadzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych) wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru i realizacji
umowy o pomocy materialnej.

podpis Studenta

Zalqczniki:
1) zaswiadczenie z uczeini o statusie studenta, z informacja^ o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie
z planem studiow (bez powtarzania roku, korzystania z urlopow),
2) zaswiadczenie z uczeini o sredniej ocen z egzaminow za dwa ostatnie lata studiow przed ziozeniem wniosku,
3) oswiadczenie o dochodzie.

STANOWISKO KOMISJI

Komisja proponuje przyznac pomoc materialna^wwys. 2.000 zt brutto (stownie: dwa tysiace zlotych) miesiecznie
zgodniezwnioskiem.

* Wniosek odrzucono (wskazac powod/-y):

Podpis Przewodniczacego Komisji

niepotrzebne skreslic

