
Uchwała nr 40/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 marca 2019 r. 

 

w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów 
szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim  
w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla 
uczniów szkół zawodowych” 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 i art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 90t  ust. 1 pkt 2 i ust. 4 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1457, 1560, 1669, 2203 i 2245) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 
2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  
2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie 
zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały.  
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

 
Przewodniczący Sejmiku  

Województwa Mazowieckiego 
 
 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu rozpoczął procedurę umożliwiającą realizację w roku 
szkolnym 2019/2020 pozakonkursowego projektu stypendialnego Samorządu Województwa 
Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w ramach X Osi 
Priorytetowej, Działanie 10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, Programy 
stypendialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. 

Dotychczas zostały zrealizowane III edycje projektów stypendialnych na lata szkolne: 2015/16, 
2016/17, 2017/18. Aktualnie Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizuje IV edycję na 
rok szkolny 2018/19. 

Realizacja projektu podobnie jak w latach poprzednich będzie przebiegać w oparciu 
o zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych w zakresie Osi Priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu oraz w oparciu 
o przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata  
2014-2020. 
Na podstawie powyższych dokumentów opracowany został Regulamin przyznawania  
i przekazywania stypendiów. 

W roku 2018 podjęto działania mające na celu kontynuację projektów stypendialnych poprzez 
realizację dwóch kolejnych edycji (V i VI). 

W celu zabezpieczenia środków na ww. edycje projektów Zarząd Województwa Mazowieckiego 
w dniu 18 lutego 2019 r. przyjął Informację w sprawie planowanej realizacji przez Departament 
Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 
10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, Programy stypendialne, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków 
publicznych oraz związanego z tym zabezpieczania środków własnych na współfinansowanie 
projektu „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2019/2020 
oraz 2020/2021. 

Kolejne edycje projektów adresowane są do uczniów z wysokimi wynikami/osiągnięciami 
w zakresie przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów ogólnych. W ramach V i VI edycji 
projektów stypendialnych, planuje się przyznanie do 518 stypendiów (na każdą z edycji). 

Projekt pozwoli uczniom szkół podnieść kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na 
rynku pracy w Unii Europejskie, zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych oraz zwiększyć 
atrakcyjność szkół zawodowych oraz posłuży zwiększaniu szans zatrudnienia absolwentów 
szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. 

 


