UCHWAEA NR LXXIV/2017/18
RADY MIEJSKIEJ W EODZI
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjecia ,,ReguIaminu przyznawania stypendibw naukowych Prezydenta
Miasta Lodzi dla studentow szkol wyzszych z terenu Miasta Eodzi".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt 10a w zwiqzku
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 173a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2017 r, poz. 2183, 1321, 1428, 1530 i 2201 oraz
z 2018 r. poz. 138,398,650, 730,912, 1000 i 11 IS), Rada Miejska w Lodzi

uchwala, co nastvpuje:

5 1. Przyjmuje sig ,,Regulamin przyznawania stypendi6w naukowych Prezydenta Miasta
Lodzi dla studentow szk61 wyzszych z terenu Miasta todzi", stanowiqcy zalqcznik do
niniejszej uchwaiy.

5 2. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi.
5 3. Traci moc uchwaka Nr XVi350115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjqcia ,,Regulaminu przyznawania stypendi6w naukowych Miasta Lodzi dla
student6w i doktorant6w szk61 wyzszych z terenu Miasta todzi" (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego
poz. 3463).

5 4. Uchwafa wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogfoszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojew6dztwa L6dzkiego.

Id: SF8E21CA-EAD0-4A3B-A944-49AC99E4B45D.
Podpisany

Strona 1

Zalqcznik
do uchwaly Nr LXXIVl2017118
Rady Miejskiej w todzi
z dnia 30 sierpnia 201 8 r.

REGULAMIN
przyznawania stypendiow naukowych Prezydenta Miasta Lodzi
dla studentow szk6t wyiszych z terenu Miasta Lodzi
Rozdziat 1.
Postanowienia og6lne

5 1. 1. IlekroC w ,,Regulaminie przyznawania stypendi6w naukowych Prezydenta Miasta
todzi dla student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta todzi", zwanym dalej Regulaminem,
jest mowa o:
I) ,,stypendium" - naleiy przez to rozumieC stypendium naukowe przyznane studentowi
przez Prezydenta Miasta Lodzi na zasadach ujqtych w niniejszym Regulaminie;
2) ,,stypendyScie" - nalezy przez to rozumieC studenta szkoty wyzszej z terenu Miasta todzi,
kt6remu zostalo przyznane stypendium naukowe Prezydenta Miasta todzi;
3) ,,stndencieV- nalezy przez to rozumiei osobq zamieszkujqcq na terenie Lodzi ksztalcqq
siq w systemie studi6w stacjonarnych w publicznej lub niepublicznej szkole wyzszej
z terenu Miasta todzi;
4) ,,kandydacie9' - nalezy przez to rozumiei studenta l6dzkiej uczelni wyzszej ubiegajqcego
siq o przyznanie stypendium naukowego Miasta todzi;
5 ) ,,programie stypendialnym" - nalezy przez to rozumieC program przyznawania
dla
student6w szk61 wyzszych
stypendiow
Prezydenta Miasta
Lodzi
z terenu Miasta todzi, realizowany na podstawie uchwa4y Rady Miejskiej w t o d z i
w oparciu o niniejszy Regulamin;
6 ) ,,szkole wykszej" - naleiy przez to rozumieC jednostkq dzialajqcq na podstawie przepidw
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym;

7) ,,olimpiadzie przedmiotowej lub tematycznej" - nalezy przez to rozumieC olimpiady
przedmiotowe, kt6rych laureaci i finaliici zgodnie z art. 44zzh ustawy z dnia
7 wrzeinia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) sq
zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz olimpiady tematyczne,
kt6rych laureaci i finaliSci zgodnie zart. 44zzze ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r.
o systemie oiwiaty sq zwolnieni z czqSci pisemnej egzaminu potwierdzajqcego kwalifikacje
w zawodzie, kt6rych wykaz stanowi zaiqcznik do Regulaminu;
8) ,,nmowie"- nalezy przez to rozumiei umowq stypendialnq zawartq pomiqdzy stypendystq
a Prezydentem Miasta todzi.
2. Stypendium jest rodzajem pomocy materialnej zachqcajqcej laureat6w i finalist6w
olimpiad przedmiotowych i tematycznych do podejmowania nauki na Mdzkich uczelniach.
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Rozdzial2.
Uprawnieni do korzystania ze stypendium

5 2. 1 . 0 stypendium mogq siq ubiegab studenci I roku studi6w stacjonamych, jednolitych
studi6w magisterskich lub studi6w pieiwszego stopnia w szkole wyiszej na terenie todzi,
zamieszkujqcy na terenie todzi, posiadajqcy tytut laureata lub finalisty og6lnopolskiej
olimpiady przedmiotowej lub tematycznej; w pieiwszej kolejnoSci stypendium przysluguje
laureatom olimpiad przedmiotowych i tematycznych, w dalszej kolejnoSci ich finalistom.
2.Zar6wno spoSr6d laureat6w, jak i spoSr6d finalistbw, pienvszelistwo w uzyskaniu
stypendium przysluguje osobom reprezentujqcym olimpiady przedmiotowe i tematyczne,
kt6rych przedmioty wywodzq siq z nauk Scislych, przyrodniczych i jqzykowych.

3. Stypendium jest przyznawane niezaleinie od innych wyrbznieli, nagr6d finansowych
i stypendi6w pochodzqcych z innych ir6det.
4. Kandydat studiuj4cy jednoczeinie na kilku kierunkach lub w kilku szkotach wyzszych
na terenie todzi jednoczeinie moie ubiegaf. sip tylko o jedno stypendium.
5. Stypendium moze by6 przyznane studentowi tylko raz.

Rozdzial3.
Tryb rozpatrywania wniosk6w i przyznawania stypendium
§ 3. 1 . Stypendia przyznawane sq w trybie konkursu wniosk6w, skladanych przez

kandydat6w.
2. Wnioski o przyznauie stypendium skladane sq tqcznie:

-

1 ) w wersji elektronicznej
poprawnie wypelniony wjqzyku polskim formularz
zgloszeniowy, dostqpny w okresie rekrutacji na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl
w zakladce poSwiqconej stypendiom naukowym Miasta Lodzi;
2) w wersji pisemnej - po wyslaniu wersji elektronicznej dostqpny na skrzynce poczty
elektronicznej kandydata formularz zgloszeniowy w formacie PDF, nalezy wydrukowaf.,
opieczqtowab ipodpisak; wersje pisemnq nalezy zloiyd wterminie do dnia
30 paidziernika danego roku wraz z zatqcznikami w sekretariacie kom6rki organizacyjnej
Urzqdu Miasta Lodzi prowadzqcej rekrutacjq; w przypadku przestania wniosku drog4
pocztowq o terminie jego zloienia decyduje data wplywu; adres kom6rki organizacyjnej
podany zostanie na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl w zakladce poSwiqconej
stypendiom naukowym Miasta todzi.
3. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 zawiera:

1) dane osobowe identyfikujqce kandydata oraz dane kontaktowe;
2) nazwq i rok olimpiady, w kt6rej kandydat brat udzial oraz uzyskany w niej tytul i miejsce;
3) informacjq na temat studiowanego kierunku studi6w oraz uczelni;

4) informacje na temat osiqgniqb naukowych i aktywnoici naukowej oraz spolecznej
kandydata;
5 ) podpisane przez kandydata oiwiadczenie, w tym zgoda na przetwarzanie danych

osobowych.

4. Do wniosku w formie pisemnej (wydruk) nalezy dolqczyC, potwierdzone przez
kandydata za zgodnoib z oryginalem, kserokopie dokument6w stwierdzaj3cych spetnienie
warunkow wymaganych do otrzymania stypendium:
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1) dyplom finalisty lub laureata og6lnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej lub
tematycznej;
2) dokumenty potwierdzajqce zgloszone osiqgniqcia.
5. Wytonieni stypendyjlci najp6iniej do dnia podpisania umowy zobowiqzani sq
przedtozyt wlaiciwej kom6rce organizacyjnej Urzqdu Miasta todzi aktualne zagwiadczenie
o posiadaniu statusu studenta I roku l6dzkiej szkoly wyiszej.

5 4. 1. Ocena wniosk6w obejmuje:
1 ) o c e n ~ formalnq pod katem
w 5 2 ust. 1 oraz 5 3 ust. 2-4;

zgodnojlci

wniosku

zwymaganiami

opisanymi

2) oceng merytorycznq wniosk6w zaakceptowanych pod wzglqdem formalnym, dokonywanq
pod kqtem stopnia realizacji cel6w i zaloieh, o kt6rych mowaw 4 1 ust. 2 oraz
5 2 ust. 2 i 3, leiqcych u podstaw uruchomienia programu stypendialnego.
2. Wnioski pod wzglqdem formalnym ocenia kom6rka organizacyjna Urzqdu Miasta
Lodzi prowadzqca rekrutacjq, zwana dalej ,,komhrkq organizacyjnq".
3. Wnioski, kt6re nie spetniajq wymogow formalnych zostanq zwr6cone bez oceny
merytorycznej. Wprzypadku brak6w formalnych o charakterze oczywistych omylek,
kandydat ma prawo do jednorazowej ich korekty, dokonanej na wezwanie kom6rki
organizacyjnej we wskazanym terminie.
4. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisjq, kt6rej
sklad osobowy i tryb pracy okreilone zostanq w zarzqdzeniu Prezydenta Miasta Lodzi.
5. Wnioski studentow merytorycznie oceniane sq poprzez nadanie poszczeg6lnym
kryteriom okreilonej liczby punktdw, przy zatozeniu, i e maksymalna liczba punkt6w wynosi
100, w tym za:

1) tytul Iaureata og6lnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej lub tematycznej z nauk
Scislych, przyrodniczych i jqzykowych - 40 pnnktow;
2)tytut Iaureata og6lnopolskiego
i tematycznych - 35 punktow;

etapu

pozostalych

olimpiad

przedmiotowych

3) tytul finalisty og6lnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej lub tematycznej z nauk
icislych, przyrodniczycb i jqzykowych - 30 punktow;

4)tytul finalisty og6lnopolskiego
i tematycznych - 25 punktow;

etapu

pozostalych

olimpiad

przedmiotowych

5) dotychczasowe osiqgniqcia naukowe, w tym: nagrody, wyr6inienia, udzial w konkursach,
olimpiadach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych z przedmiot6w
dodatkowych, ktbrych laureaci i finaliici nie uzyskujq uprawnien w systemie
egzaminacyjnym itp. - d o 30 punktow.
Rozdzial4.
Tryb realizacji stypendiurn

5 5.1. Stypendia przyznawane sq w zaleznoici od kodk6w finansowych zabezpieczonych
na ten cel w budiecie Miasta Lodzi, przy czym maksymalna wysokoSC stypendium nie mote
by6 wyzsza niz 1500 zl miesiqcznie.
2. Stypendium jest przyznawane na okres od 1 listopada roku, w kt6rym stypendium
zostanie przyznane do 31 lipca roku nastqpnego.
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8 6. 1. Wyplata

stypendium jest uwarunkowana podpisaniem przez Prezydenta Miasta
todzi umowy ze studentem.

2. Wyplata stypendium nastqpuje w terminie do 9 dnia miesiqca na wskazane przez
studenta konto, na podstawie list zatwierdzonych przez Dyrektora kom6rki organizacyjnej,
przy czym wyplata pierwszego stypendium zostanie dokonana do 9 dnia miesiqca
nastqpujqcego po miesiqcu zawarcia umowy.
3. Warunkiem kontynuowania wyplat w drugim semestrze roku akademickiego, na kt6ry

stypendium zostalo przyznane, jest potwierdzenie spelnienia warunk6w decydujqcych o jego
przyznaniu, tj. dostarczenie zaiwiadczenia z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta 16dzkiej
szkoty wyzszej.
Rozdzial5.
Postanowienia koncowe

8 7. 1. Lista stypendyst6w zawierajqca imiona i nazwiska stypendyst6w oraz kr6tkq
charakterystykq ich osiqgniqf. zostanie opublikowana na stronie internetowej:
www.mlodziwlodzi.pl
w zakladce poiwiqconej stypendiom Miasta Eodzi.
2. Kandydatlstypendysta wyraza zgode na przehvarzanie przez Prezydenta Miasta Eodzi
danych osobowych w celu realizacji programu stypendialnego.
3 . Stypendysta poprzez zlozenie wniosku, akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.
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Zakcznik d o Regulaminu

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE ORAZ TEMATYCZNE UPRAWNIAJhCE DO
WYSTAPIENIA O STYPENDIUM NAUKOWE MIASTA LODZI

IS,

przedmiotowa

16.

przedmiotowa

Wspblczesnym
Olimpiada Literatury i Jezyka
Polskiego
Olimpiada Matematyczna

17,

przedmiotowa

Olimpiada lnformatyczna

Id: XFXEZICA-EADO-4A3B-A944-49AC99E4845D.
Podpisany

Instytut Badaii Literackich PAN
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
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