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UCHWAŁA NR XVIII/332/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla 
studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z 2002  r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142  i 146, Nr 40, poz. 230  i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113  i Nr 117, poz. 679), 
art. 12  pkt  10a,  w związku  z art.  92  ust.  1 pkt  1 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r.  o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  200,  poz.  1688  i Nr  214,  poz.  1806,  z 2003  r.,  Nr  162,  poz.  1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 173a ust. 2,  jak  i art. 199a ustawy 
z dnia  27  lipca  2005  r.    Prawo  o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr  164,  poz.  1365,  z 2006  r. Nr  46, 
poz. 328,  Nr  104,  poz.  708  i 711,  Nr  144,  poz.  1043,  Nr  227,  poz.  1658,  z 2007  r.  Nr  80,  poz.  542, 
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, 
poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 202, poz. 1553, z 2010  r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, 
poz. 471, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857,z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455), Rada 
Miejska w Łodzi 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania  stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla  studentów 
i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tomasz KACPRZAK
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Załącznik 

do Uchwały Nr XVIII/332/11 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 24 sierpnia 2011 r. 

REGULAMIN 
przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych 

z terenu Miasta Łodzi 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ilekroć  w „Regulaminie  przyznawania  stypendiów  Miasta  Łodzi  dla  studentów 
i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi", zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o: 

1) „stypendium” –  należy  przez  to  rozumieć  stypendium  naukowe  przyznane  przez Miasto  Łódź  na 
zasadach ujętych w niniejszym Regulaminie odpowiednio studentowi lub doktorantowi; 

2) „stypendyście” – należy przez to rozumieć studenta lub doktoranta łódzkiej uczelni wyższej, któremu 
zostało przyznane stypendium naukowe Miasta Łodzi; 

3) „studencie” –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  kształcącą  się  w systemie  studiów  stacjonarnych 
w publicznej  lub  niepublicznej  szkole  wyższej  z terenu  Miasta  Łodzi,  na  jednym  z kierunków 
priorytetowych, określonych w załączniku Nr 1 do Regulaminu; 

4) „doktorancie” –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  kształcącą  się w systemie  studiów  doktoranckich 
w publicznej  lub  niepublicznej  szkole  wyższej  z terenu  Miasta  Łodzi,  której  praca  doktorska  jest 
ściśle  związana  przynajmniej  z jednym  z kierunków  priorytetowych,  określonych  w załączniku  Nr 
1 do Regulaminu; 

5) „kandydacie” –  należy  przez  to  rozumieć  studenta  lub  doktoranta  łódzkiej  uczelni  wyższej 
ubiegającego się o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi; 

6) „kierunkach priorytetowych” – należy przez to rozumieć strategiczne dla rozwoju Miasta kierunki 
studiów,  określone  w załączniku  Nr  1 do  Regulaminu,  uprawniające  do  wystąpienia  o stypendium 
naukowe Miasta Łodzi; 

7) „programie stypendialnym” – należy przez to rozumieć program przyznawania stypendiów Miasta 
Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi, realizowany na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej Łodzi w oparciu o niniejszy Regulamin; 

8) „szkole wyższej” –  należy  przez  to  rozumieć  jednostkę  działającą  na  podstawie  przepisów  ustawy 
z dnia 27  lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)  lub ustawy 
z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.); 

9) „osiągnięciach  w pracy  naukowej” –  należy  przez  to  rozumieć:  publikacje  książkowe,  artykuły 
opublikowane  w czasopismach  specjalistycznych,  nagrody  i wyróżnienia  w konkursach  krajowych 
i międzynarodowych,  otrzymane  granty  badawcze,  wystąpienia  na  konferencjach,  sympozjach, 
certyfikaty,  uzyskane  patenty,  współpracę  z przedstawicielem  gospodarki  (przedsiębiorcą) 
w przynajmniej jednym z kierunków priorytetowych. 

2. Celem  programu  stypendialnego  jest  wspieranie  pracy  naukowej  studentów  i doktorantów 
kształcących się na kierunkach priorytetowych. 
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3. Stypendia mają  zachęcić młodych  zdolnych  studentów  do  podejmowania  nauki  na  kierunkach 
priorytetowych,  kontynuowania  nauki  na  studiach  doktoranckich,  a także  prowadzenia  badań 
w priorytetowych dla Miasta dyscyplinach badań naukowych. 

4. Stypendia  mają  zapobiegać  odpływowi  z terenu Miasta  młodych  zdolnych  absolwentów  szkół 
wyższych  i naukowców,  kształcących  się  w priorytetowych  kierunkach  oraz  dyscyplinach  badań 
naukowych. 

5. Stworzony  program  stypendialny  ma  ponadto  za  zadanie  pomoc  w pozyskaniu  dla  Miasta 
i łódzkiego środowiska naukowego kadr naukowych spoza Miasta. 

Rozdział 2.
Uprawnieni do korzystania ze stypendium 

§ 2. 1. Stypendium może być przyznane: 
1) studentowi I roku stacjonarnych,  jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia, 
który jest finalistą lub laureatem ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej; 

2) studentowi I roku studiów doktoranckich ze szczególnymi osiągnięciami w pracy naukowej. 

2. O stypendium mogą się ubiegać wyłącznie studenci kształcący się na kierunkach priorytetowych, 
określonych w załączniku Nr 1 do Regulaminu. 

3. W przypadku studentów I roku studiów doktoranckich, temat ich pracy doktorskiej powinien być 
ściśle  związany przynajmniej  z jednym z kierunków priorytetowych, określonych w załączniku Nr 1 do 
Regulaminu. 

4. Stypendium  jest  przyznawane  niezależnie  od  innych  wyróżnień,  nagród  finansowych 
i stypendiów pochodzących z innych źródeł. 

5. Stypendium  jest  przychodem  podlegającym  opodatkowaniu  wg  przepisów  ustawy  z dnia 
26 lipca 1991  r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych  (Dz. U. z 2010  r. Nr 51, poz. 307 z późn. 
zm.). 

Rozdział 3.
Tryb rozpatrywania wniosków i przyznawania stypendium 

§ 3. 1. Warunkiem  przyznania  stypendium  jest  złożenie  poprawnie  wypełnionego  wniosku 
stanowiącego załącznik Nr 2 lub 3 do niniejszego Regulaminu, odpowiadającego rodzajowi stypendium, 
w terminie  do  dnia 15  października danego  roku wraz  z załącznikami,  w sekretariacie  Biura  Rozwoju 
Przedsiębiorczości  i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi,  ul.  Piotrkowska  113,  90430 Łódź  (III  piętro) 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem określającym typ kandydata (student/doktorant). 

2. Do wniosku powinny być załączone, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, 
kserokopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków wymaganych do otrzymania stypendium 
(dokument  tożsamości  ze  zdjęciem,  dyplom  finalisty  lub  laureata  ogólnopolskiego  etapu  olimpiady 
przedmiotowej, dyplom ukończenia studiów II stopnia). 

§ 4. 1. Ocena wniosków obejmuje: 
1) ocenę  formalną pod względem  poprawności  i kompletności wniosku,  zgodności  kierunku  studiów, 
wstępnej  zgodności  tematyki  i zakresu  pracy  doktorskiej  z kierunkami  priorytetowymi,  a także 
spełnienia innych wymogów koniecznych do otrzymania stypendium, 

2) ocenę  merytoryczną wniosków  zaakceptowanych  pod  względem  formalnym,  dokonywaną  pod 
kątem stopnia realizacji celów leżących u podstaw uruchomienia programu stypendialnego. 

2. Wnioski  pod  względem  formalnym  ocenia  Biuro  Rozwoju  Przedsiębiorczości  i Miejsc  Pracy 
Urzędu Miasta Łodzi, zwane dalej Biurem. 

3. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją. 
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4. Wnioski  studentów oceniane  są  poprzez  nadanie  poszczególnym  kryteriom  określonej  liczby 
punktów, przy założeniu, że maksymalna liczba punktów wynosi 100, z tego za: 

1) tytuł laureata ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej – 40 punktów , 
2) tytuł finalisty ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej – 30 punktów , 
3) dotychczasowe  osiągnięcia  naukowe,  w tym:  publikacje  książkowe,  artykuły  w czasopismach 
specjalistycznych, nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych, wystąpienia 
na konferencjach, sympozjach, certyfikaty, itp. – do 30 punktów . 
5. Wnioski doktorantów oceniane są poprzez nadanie poszczególnym kryteriom określonej liczby 

punktów, przy założeniu, że maksymalna liczba punktów wynosi 100, z tego za: 

1) innowacyjność badań/pracy doktorskiej – do 30 punktów , 
2) współpracę  z przedsiębiorcą,  którego  profil  działalności  jest  zbieżny  z priorytetowymi  kierunkami 
i dyscyplinami badań naukowych – do 30 punktów , 

3) możliwość  wykorzystania  w praktyce  gospodarczej  zastosowanych  metod  badawczych  i wniosków 
wynikających z pracy doktorskiej – do 20 punktów , 

4) dotychczasowe  osiągnięcia  naukowe,  w tym  wyniki  w nauce,  postępy  w pracy  doktorskiej, 
wystąpienia  na  sympozjach  i konferencjach,  nagrody  i wyróżnienia,  publikacje,  granty,  certyfikaty, 
patenty, itp. – do 20 punktów . 
6. Wnioski,  które  nie  spełniają  wymogów  formalnych  zostaną  zwrócone  bez  rozpatrzenia. 

W przypadku  braków  formalnych  o charakterze  oczywistych  omyłek,  kandydat  ma  prawo  do 
jednorazowej ich korekty, dokonanej na wezwanie Biura we wskazanym terminie. 

7. O  przyznaniu  stypendium,  w imieniu  Prezydenta  Miasta  Łodzi,  Biuro  informuje  jednostkę 
organizacyjną uczelni/wydział Stypendysty prowadzący jednolite studia magisterskie/ studia pierwszego 
stopnia  na  kierunku  priorytetowym  lub  jednostkę  naukową  prowadzącą  studia  doktoranckie. 
W informacji  podaje  się  nazwisko  studenta/doktoranta,  kwotę  i okres wypłacania  stypendium, warunki 
wypłacania stypendium, a także warunki dla utraty prawa do wypłaty stypendium. 

Rozdział 4.
Organizacja i tryb pracy Komisji Stypendialnej 

§ 5. 1. W postępowaniu konkursowym Komisji Stypendialnej wyróżnia się etapy: 

1) ocena merytoryczna wniosków dokonana odrębnie przez każdego członka Komisji na indywidualnej 
karcie oceny merytorycznej, stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu, 

2) określenie średniej liczby punktów kandydata z dokładnością do jednej setnej (iloraz sumy punktów 
przyznanych  łącznie  przez  wszystkich  członków  Komisji  do  liczby  członków  Komisji 
uczestniczących w ocenie)  na  karcie  oceny merytorycznej wniosku  zgodnie  z wzorem  stanowiącym 
Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu, 

3) sporządzenie listy rankingowej wniosków, 

4) przygotowanie  listy  kandydatów  na  stypendystów  w oparciu  o lokatę  na  liście  rankingowej 
wniosków. 

2. Komisja Stypendialna rozstrzyga kwestie dotyczące utraty prawa do stypendium w okresie jego 
wypłaty,  nałożenia  na  Stypendystę  obowiązku  zwrotu  kwoty  nadpłaconej  oraz  przyznaniu  stypendium 
dodatkowej osobie, następnej na liście rankingowej do końca okresu wypłaty. 

3. Obrady Komisji Stypendialnej są niejawne. 

4. Komisja  Stypendialna  dokonuje  wszelkich  rozstrzygnięć  przy  obecności  przynajmniej  połowy 
składu Komisji. 
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5. Wyniki swych prac Komisja Stypendialna przedstawia, w formie protokołu, Prezydentowi Miasta 
Łodzi. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji. 

6. Ostateczną listę stypendystów zatwierdza Prezydent Miasta Łodzi. 

7. Kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia wniosków w formie pisemnej lub drogą 
elektroniczną. 

8. Obsługę organizacyjną Komisji Stypendialnej zapewnia Biuro. 

Rozdział 5.
Tryb realizacji stypendium 

§ 6. 1. Komisja  Stypendialna  corocznie  określa  liczbę  oraz  wysokość  przyznanych  stypendiów, 
w zależności od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Łodzi. 

2. Stypendium  jest  przyznawane  każdorazowo  na  2 semestry  danego  roku  akademickiego: w 
listopadzie (na okres 2 miesięcy, tj. do końca grudnia danego roku) i w styczniu (na okres 7 miesięcy, tj. 
do  końca  lipca  danego  roku),  pod  warunkiem  środków  finansowych  zabezpieczonych  na  ten  cel 
w budżecie Miasta. 

3. Wypłata  stypendium następować będzie  raz w miesiącu w okresie od  listopada  roku, w którym 
stypendium  zostanie  przyznane  do  lipca  roku  następnego,  z zastrzeżeniem  §  6 pkt  2 niniejszego 
Regulaminu, w terminie  do  15  dnia  każdego miesiąca, w kasie Urzędu Miasta  Łodzi  lub  na wskazane 
przez studenta konto, na podstawie list zatwierdzonych przez Dyrektora Biura. 

4. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów corocznie określa Rada Miasta 
Łodzi w uchwale budżetowej i jest uzależniona od możliwości finansowych Miasta. 

§ 7. 1. Wypłata  stypendium  jest  uwarunkowana  podpisaniem  przez  Prezydenta  Miasta  Łodzi  ze 
studentem  lub  doktorantem  stosownych  umów,  tj. w listopadzie    na  okres  2 miesięcy  oraz w styczniu 
kolejnego roku  na okres 7 miesięcy, zgodnych z załącznikiem nr 6 do Regulaminu. 

2. Wypłata  pierwszego  stypendium  zostanie  dokonana  w terminie  do  14  dni  od  dnia  zawarcia 
umowy stypendialnej, w której określone zostaną tryb i terminy kolejnych wypłat. 

3. Warunkiem  kontynuowania  wypłat  w drugim  semestrze  roku  akademickiego,  na  który 
stypendium zostało przyznane, jest potwierdzenie spełnienia warunków decydujących o jego przyznaniu, 
tj.  dostarczenie  zaświadczenia  z dziekanatu  o zaliczeniu  I semestru  i posiadaniu  statusu  studenta  lub 
doktoranta łódzkiej uczelni wyższej. 

Rozdział 6.
Utrata stypendium 

§ 8. 1. Stypendysta traci prawo do stypendium Miasta Łodzi w przypadku, gdy: 

1) utracił status studenta lub doktoranta na wskazanej w umowie uczelni, 

2) podał nieprawdziwe dane we wniosku o przyznanie stypendium, 

3) nie złożył w terminie wymaganych dokumentów i informacji. 

2. Stypendysta  ma  obowiązek  dostarczenia  na  koniec  miesiąca  następującego  po  zakończeniu 
każdego semestru za jaki dokonano wypłat stypendium, zaświadczenia z dziekanatu o zaliczeniu danego 
semestru studiów i posiadaniu statusu studenta lub doktoranta łódzkiej uczelni wyższej. 

3. Stypendysta  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  powiadomienia  Prezydenta  Miasta  Łodzi  za 
pośrednictwem Biura o: 

1) przerwaniu studiów, 

2) skreśleniu z listy studentów lub przerwaniu studiów doktoranckich, 

3) przebywaniu na urlopie powodującym przerwanie toku studiów, 
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4) przedłużeniu sesji, 

5) zmianie uczelni, kierunku studiów lub dyscypliny badań naukowych, 

6) zmianie zakresu pracy doktorskiej, 

7) braku postępów w nauce lub zastrzeżeniach opiekuna naukowego co do postępów w pracy naukowej 
oraz o wszelkich  innych zmianach w stosunku do  informacji  zawartych we wniosku a stanowiących 
podstawę przyznania stypendium. 

4. W przypadkach,  o których mowa w ust.  3 pkt  13, wypłata  stypendium zostaje  automatycznie 
wstrzymana od dnia najbliższego terminu wypłaty. 

5. W  przypadkach,  o których  mowa  w ust.  3 pkt  47,  wypłata  stypendium może  zostać 
wstrzymana .  Decyzję  w tej  sprawie  podejmuje  Prezydent  Miasta  Łodzi  na  wniosek  Komisji 
Stypendialnej. 

6. W  przypadkach,  o których  mowa  w ust.  1 pkt  13,  stypendysta  jest  zobowiązany  do  zwrotu 
niesłusznie pobranego stypendium. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, pozostała kwota może być przyznana osobie, której 
wniosek znajduje się na liście rankingowej na najwyższym miejscu nie objętym stypendium. 

8. Komisja Stypendialna na posiedzeniu niejawnym rozstrzyga kwestie, o których mowa w ust. 1, 5, 
6,  i 7.  Wyniki  ustaleń  Komisja  przedstawia  do  zatwierdzenia  Prezydentowi  Miasta  Łodzi  w formie 
protokołu. 

9. Ostateczną decyzję o utracie prawa do stypendium, obowiązku zwrotu niesłusznie wypłaconego 
stypendium,  rozszerzeniu  listy  Stypendystów  podejmuje  Prezydent  Miasta  Łodzi  na  wniosek  Komisji 
Stypendialnej. 

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe 

§ 9. 1. Prezydent  Miasta  Łodzi  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  na  stronie  internetowej 
Urzędu Miasta Łodzi imion i nazwisk Stypendystów oraz krótkiej charakterystyki ich osiągnięć. 

2. Stypendysta  poprzez  podpisanie  we  wniosku  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych, 
akceptuje warunek niniejszego Regulaminu określony w ust. 1. 

3. Stypendysta poprzez złożenie wniosku, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§ 10. Integralną część Regulaminu stanowią następujące Załączniki: 
Załącznik Nr 1: Kierunki priorytetowe uprawniające do wystąpienia o stypendium Miasta Łodzi 

Załącznik Nr 2: Wniosek o przyznanie  stypendium naukowego Miasta Łodzi dla  studentów szkół 
wyższych z terenu Miasta Łodzi 

Załącznik Nr 3: Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi dla doktorantów szkół 
wyższych z terenu Miasta Łodzi 

Załącznik  Nr  4:  Indywidualna  karta  oceny  merytorycznej  wniosku  kandydata  do  stypendium 
naukowego Miasta Łodzi dla studenta.  Indywidualna karta oceny merytorycznej wniosku kandydata do 
stypendium naukowego Miasta Łodzi dla doktoranta 

Załącznik Nr 5: Karta oceny merytorycznej wniosku kandydata do stypendium naukowego Miasta 
Łodzi dla studenta lub doktoranta 

Załącznik Nr 6: Wzór umowy stypendialnej dla studenta lub doktoranta 
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