
ZARZĄD POWIATU                                                    Sokołów Podlaski, 14 września 2022 r. 

SOKOŁOWSKIEGO 

 

Ogłoszenie 

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendium studentom kształcącym się na 

kierunku lekarskim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/123/2020 Rady Powiatu 

Sokołowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie stypendium dla studentów medycyny 

kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 9057), 

Zarząd Powiatu Sokołowskiego  

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na 

kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023 

 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: imię/imiona i nazwisko, datę 

urodzenia, adres stałego zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu 

kontaktowego, nazwę uczelni i wydziału, rok studiów, nr konta bankowego, zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyznaniem stypendium                 

(wzór wniosku jest dostępny w formie elektronicznej na stronie BIP Starostwa 

Powiatowego  w Sokołowie Podlaskim w zakładce druki do pobrania lub w Wydziale 

Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego). 

3. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) jest studentem IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim, 

2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium, 

3) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu 

macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie, na który ubiega się o przyznanie 

stypendium, 

4) zobowiąże się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w pełnym 

wymiarze czasu pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium w SP ZOZ 

w Sokołowie Podlaskim. 

4. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w terminie do 31 października 2022 r. 

5. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki maksymalnie dwóm studentom. 

6. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2000 zł brutto miesięcznie i wypłacane jest 

przez cały rok akademicki. 

7. Studenci o przyznaniu stypendium informowani są pisemnie. 

8. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej ze stypendystą. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu nauki zgodnie                 

z planem studiów; 

2) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed 

złożeniem wniosku; 

3) oświadczenie o niekorzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu 

macierzyńskiego/macierzyńskiego i rodzicielskiego; 

4) zobowiązanie do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w pełnym 

wymiarze czasu pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium w SP ZOZ             

w Sokołowie Podlaskim. 



Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23, pokój Nr 109, w godz. 

800 - 16 00 od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres Starostwa w terminie do                     

14 października 2022 r. W przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data 

wpływu do Starostwa. 

Wnioski, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą 

rozpatrywane.  

 

Regulamin przyznawania stypendium, określony Uchwałą Nr XVII/123/2020 Rady Powiatu 

Sokołowskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. i zmieniony Uchwałą Nr XVIII/128/2020 Rady 

Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2020 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w zakładce Rada Powiatu -  

uchwały Rady Powiatu https://powiat-sokolowski.bip.net.pl/?c=540 

 

 

STAROSTA SOKOŁOWSKI 

 /-/ Elżbieta Sadowska 
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