
 

1 
 

Załącznik do uchwały nr 1753/269/21 

Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 9 listopada 2021 r. 

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków o przyznanie stypendium dla studentów 

kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego działając na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium dla 

studentów kształcących się na kierunku lekarskim, stanowiącego załącznik do uchwały nr 50/21 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z 18 maja 2021 r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4710 i 8953), zwanego dalej 

„Regulaminem”, ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium dla studentów 

kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022. 

Szczegółowe warunki dotyczące przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku 

lekarskim zostały określone w Regulaminie. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

www.mazovia.pl → Załatw sprawę → Zdrowie i polityka społeczna → Stypendia dla medyków. 

I. Termin składania wniosków: 

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do  

24 listopada 2021 r. 

II. Lista specjalizacji deficytowych: 

1. Psychiatria, 

2. Psychiatria dzieci i młodzieży, 

3. Pediatria, 

4. Rehabilitacja medyczna, 

5. Choroby wewnętrzne, 

6. Medycyna ratunkowa, 

7. Choroby zakaźne, 

8. Radiologia i diagnostyka obrazowa, 

9. Ginekologia, 

10. Neurologia, 

11. Anestezjologia i Intensywna Terapia, 

12. Onkologia, 

13. Kardiologia, 

14. Neonatologia, 

15. Chirurgia ogólna, 

16. Chirurgia urazowo-ortopedyczna, 

17. Chirurgia dziecięca, 

18. Pulmonologia, 

19. Laryngologia/Otolaryngologia. 

III. Maksymalna wysokość stypendium oraz przewidywana liczba przyznanych stypendiów: 

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 000 złotych brutto miesięcznie, tj. za okres 9 miesięcy 

pobierania stypendium – łącznie 18 000 złotych brutto rocznie i jest wypłacana na konto wskazane przez 

studenta. 

Liczba przyznanych stypendiów w naborze wniosków na rok akademicki 2021/2022 przewidziana została 

maksymalnie dla 100 stypendystów, przy czym Zarząd Województwa uchwałą nr 1584/261/21 z dnia 

https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/stypendia-dla-medykow/stypendia-dla-medykow-regulamin.html
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5 października 2021 r. przyznał stypendium 36 studentom kształcącym się na kierunku lekarskim  

w roku akademickim 2021/2022. 

Liczba przyznanych stypendiów oraz ich wysokość uzależniona jest od środków finansowych 

zagwarantowanych na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego. 

IV. Sposób składania wniosków (§ 5 Regulaminu):  

Student składa wniosek, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz w terminie 

określonym w pkt. I. 

V. Sposób rozpatrywania wniosków i przyznania stypendium (§ 6a i § 7 ust. 3 Regulaminu):  

Po przeprowadzeniu naboru uzupełniającego Zarząd Województwa przyznaje stypendium w terminie  

do 10 grudnia danego roku kalendarzowego. Warunkiem wypłacenia stypendium przyznanego w sposób, 

o którym mowa w § 6a, jest podpisanie przez studenta i dostarczenie do Departamentu ZD umowy  

w terminie do dnia 15 grudnia danego roku kalendarzowego. 

VI. Warunki przyznawania stypendium (§ 3 Regulaminu):  

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta spełniającego kryteria przyznania stypendium, złożony 

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie, w tym w odpowiedniej formie oraz we wskazanym 

terminie. Kryterium średniej ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku,  

o którym mowa w § 3 w ust. 1 pkt 3 Regulaminu, zostało zmienione i wynosi nie mniej niż 4,0. 

VII. Utrata prawa do stypendium oraz zawieszenie jego wypłaty (§ 7 Regulaminu): 

Przypadki utraty prawa do stypendium oraz zwieszenie jego wypłaty, w tym działania niezbędne do 

ewentualnego wznowienia pobierania stypendium określa Regulamin.  

VIII. Warunki zwrotu stypendium (§ 10 Regulaminu): 

Przypadki zwrotu stypendium, a tym samym warunki rozwiązania umowy określa Regulamin. 

IX. Warunki odstąpienia od żądania zwrotu stypendium (§ 11 Regulaminu):   

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem stypendysty lub interesem publicznym, Zarząd 

Województwa może odstąpić w całości lub części od żądania zwrotu stypendium wraz z odsetkami. 

Szczegółowe warunki określa Regulamin. 

X. Lista wojewódzkich podmiotów leczniczych: 

1. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, 

2. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, 

3. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy  

w Dziekanowie Leśnym, 

4. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, 

5. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, 

6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, 

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny  

w Warszawie, 

8. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 

9. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. 

Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, 

10. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza  

w Pruszkowie, 

11. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 

im. dr Barbary Borzym w Radomiu, 

12. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 

w Warszawie, 

13. Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., 

14. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., 
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15. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 

16. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., 

17. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., 

18. „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o., 

19. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., 

20. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. 
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