
 

 

UCHWAŁA NR XXII/479/16 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 17 marca 2016 r. 

w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego 

Programu Stypendialnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 i 1890) w związku z art. 173a i 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
1)

), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyznaje się stypendia dla studentów i doktorantów studiujących we Wrocławiu na: 

1) I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach 

publicznych i niepublicznych, będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz innych 

konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego; 

2) III roku i latach wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i latach wyższych studiów I stopnia 

oraz studiach II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, 

którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych; 

3) studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych 

prowadzących studia doktoranckie, którzy mają wybitne  osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju 

Wrocławia. 

§ 2. 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium przez studentów, o których mowa w § 1  

pkt 1, jest zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania 

kwalifikacyjnego. 

2. Wnioski o udzielenie stypendiów, spełniające kryteria określone w § 2 ust. 1, składają studenci  

w terminie do dnia 30 października danego roku akademickiego. 

3. Wnioski winny zawierać: 

1) załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2 ust. 1; 

2) prezentację studenta ubiegającego się o stypendium; 

3) informację o innych pobieranych stypendiach. 

4. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane studentowi jednokrotnie w czasie trwania 

studiów, na okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego 

ubiegania się o stypendium. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 

829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767  

i 1923 oraz z 2016 poz. 64. 
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§ 3. 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium przez studentów, o których mowa w § 1 pkt 

2, jest uzyskanie prawa do studiowania na uczelniach zagranicznych. 

2. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium, o którym mowa w ust. 1, bierze się  

w szczególności pod uwagę osiągnięcia studenta w dziedzinie nauki. 

3. Wnioski o udzielenie  stypendium składają studenci: 

1) na semestr letni do dnia 30 listopada danego roku akademickiego; 

2) na semestr zimowy do dnia 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego termin udzielenia 

stypendium. 

4. Wniosek powinien zawierać: 

1) załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 2 i § 3 ust. 1 i 2; 

2) zaświadczenie z uczelni potwierdzające średnią ocen; 

3) prezentację studenta ubiegającego się o stypendium; 

4) informację o innych pobieranych stypendiach. 

5. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane studentowi jednokrotnie w czasie trwania 

studiów, na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium  

nie uprawnia do ponownego ubiegania się o stypendium. 

§ 4. 1. Zasadniczym kryterium przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium dla doktorantów,  

o których mowa w § 1 pkt 3, są wybitne osiągnięcia doktoranta w dziedzinach wiedzy, odpowiadających 

sześciu kategoriom stypendialnym: 

1) stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych; 

2) stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych; 

3) stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych; 

4) stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych; 

5) stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki; 

6) stypendium im. Jana Mozrzymasa: w zakresie badań interdyscyplinarnych. 

2. Wnioski o udzielenie stypendium, o którym mowa w ust. 1, składają  doktoranci do 30 czerwca danego 

roku akademickiego. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1) prezentację doktoranta ubiegającego się o stypendium; 

2) udokumentowane osiągnięcia doktoranta, a w szczególności liczbę publikacji oraz udziałów  

i opracowanych wystąpień na konferencjach naukowych; 

3) informacje o innych pobieranych stypendiach. 

4. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone doktorantowi jednokrotnie w czasie trwania 

studiów, na okres 9 miesięcy. Zmiana zakresu studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego 

ubiegania się o stypendium. 

§ 5. Wysokość stypendiów wynosi: 

1) 1 000 złotych (jeden tysiąc złotych) miesięcznie dla studentów, o których mowa w § 1 pkt 1; 

2) 500 złotych (pięćset złotych) miesięcznie dla studentów, o których mowa w § 1 pkt 2; 

3) 2 000 złotych (dwa tysiące złotych) miesięcznie dla doktorantów, o których mowa § 1 pkt 3. 

§ 6. 1. Prezydent Wrocławia podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów kandydatom spełniających 

warunki określone niniejszą uchwałą. 

2. Informację o przyznanym stypendium otrzymuje student bądź doktorant oraz uczelnia, na której studiuje. 
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3. Lista stypendystów publikowana jest na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 7. Stypendia wypłacane są co miesiąc, w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca. 

§ 8. 1. Student lub doktorant pobierający stypendium niezwłocznie zawiadomi udzielającego stypendium  

o tym, że przestał spełniać warunki określone uchwałą lub został skreślony z listy studentów lub doktorantów. 

2. Student lub doktorant, któremu zostało przyznane stypendium, traci prawo do jego pobierania  

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przestał spełniać warunki określone 

uchwałą lub został skreślony z listy studentów lub doktorantów. 

§ 9. 1. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów będzie określana corocznie  

w uchwale budżetowej pod nazwą zadania „Studencki Program Stypendialny”. 

2. Dopuszcza się współfinansowanie stypendiów przez podmioty inne niż gmina na podstawie zawartych 

porozumień. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 11. W sprawach wszczętych a niezakończonych obowiązują dotychczasowe zasady określone w uchwale 

nr LV/1693/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania  

i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego  

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 2697). 

§ 12. Traci moc uchwała nr LV/1693/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010 r.  

w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego 

Programu Stypendialnego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 2697). 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

J. Ossowski 
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