
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr  CLXXXII/3442./2020 
Zarządu Województwa Lubelskiego 
z dnia 8 września 2020 r. 

 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR …./…/2020 
 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  

 
z dnia ……………..  2020 r. 

 
 

zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie pomocy materialnej 
przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie 

lubelskim 
 
 
 Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571, 1815) oraz art. 86 ust. 1 pkt 5 i art. 96 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85, 374, 
695, 875 i 1086) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 
 
 § 1. W uchwale Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 
listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów 
studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, Załącznik Nr 1 wzór wniosku  
o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UZASADNIENIE do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa 
Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie 
stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim 

 

UZASADNIANIE 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa 

Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej 

w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim 

 

 Biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, Zarząd 

Województwa Lubelskiego postanowił skierować na Sejmik Województwa Lubelskiego 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego 

z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów 

studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, polegający na zmianie jej Załącznika 

Nr 1 - wzór wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa 

Lubelskiego, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. Wzór wniosku ma 

charakter pomocniczy i informacyjny, znacznie jednak ułatwia studentom  ubiegającym się o 

Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego wykazanie warunków do jego 

uzyskania wynikających w w/w uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego. 

Zmiana załącznika Nr 1 do ww. uchwały, zaproponowana przez Zarząd Województwa 

Lubelskiego polega na usunięciu z treści wniosku oświadczenia wnioskodawcy o wyrażeniu 

zgody na wykorzystanie jego wizerunku oraz na usunięciu z niej Informacji dla studentów 

składających wniosek o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  

 W orzecznictwie  sądów administracyjnych, w tym w wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 lipca 2019 r. wydanym w sprawie sygn. akt  III SA/GI 

426/19 Sąd stanął na stanowisku, że uchwała która stanowi akt prawa miejscowego, 

obowiązujący na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, nie może regulować 

kwestii dotyczących ochrony danych osobowych. Kwestia ochrony danych osobowych 

wynika z innych obowiązujących przepisów. 

  Sąd uznał ponadto, że zbędne jest zamieszczenie informacji regulujących zagadnienie 

przetwarzania danych osobowych w uchwałach organów stanowiących określających 

warunki przyznawania stypendiów, gdyż samorząd będzie zobowiązany do dochowania 

wszelkich procedur i zasad przetwarzania danych, jakie obowiązują na mocy innych 

przepisów w chwili przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium.  

 Ponadto w piśmiennictwie i w orzecznictwie sądów administracyjnych powszechnie 

przyjmuje się, że w uchwałach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 

nie powiela się zapisów innych aktów prawnych. Zagadnienie związane z ochroną danych 

osobowych i ich przetwarzaniem uregulowane jest w przepisach powszechnie 

obowiązujących, tym samym nie jest dopuszczalne przetwarzanie stosownych zapisów  

w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego. 

 Informacja dla studentów składających wniosek o Studenckie Stypendium Marszałka 

Województwa Lubelskiego dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz wzór 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku będzie zamieszczona na 

na stronie internetowej Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu na stronie www.umwl.bip.lubelskie.pl  i każda osoba ubiegająca 

się stypendium będzie mogła się z nią zapoznać. Złożenie w/w oświadczenia będzie 

dobrowolne.  

 W związku z powyższym wprowadzono zmiany jak w projekcie niniejszej uchwały. 

http://www.lubelskie.pl/
http://www.umwl.bip.lubelskie.pl/

