
ZARZ1\DZENIE Nr864,8 NIII18 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia tflt VLeNLJCQ. 2018 r. 

w sprawie ogloszenia przeprowadzenia konsuItacji z Lodzkl} Radl} Dzialalnosci Po:iytku 
Publicznego i organizacjami pozarzl}dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa 

wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci po:iytku publicznego 
i 0 wolontariacie projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyj4!cia 

"Regulaminu przyznawania stypendiow naukowych Prezydenta Miasta Lodzi dla 
studentow szkol wyzszych z terenu Miasta Lodzi". 

Na podstawie art. 30 ust. I, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 
o samorz"dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 5 Ust. 5 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosei pozytku publieznego i 0 wolontariaeie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450, 650 i 723) i "Regulaminu konsultowania z rad" dzialalnosei pozytku publieznego 
lub organizaejami pozarz"dowymi i podmiotami, 0 ktoryeh mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosei pozytku publieznego i 0 wolontariaeie, projektow aktow prawa miejseowego 
w dziedzinaeh dzialalnosei statutowej tyeh organizaeji" stanowi"eego zal"eznik do uehwaly 
Nr XCI11616110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipea 2010 r. w sprawie przyjt;eia 
"Regulaminu konsultowania z rad" dzialalnosci pozytku publieznego lub organizaejami 
pozarz"dowymi i podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosei pozytku 
publieznego i 0 wolontariacie, projektow aktow prawa miejseowcgo w dziedzinaeh 
dotyez"cyeh dzialalnosei statutowej tyeh organizaeji" (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 245, 
poz. 1982) 

zarzl}dzam, co nast4!puje: 

§ I. I. Zarz"dzam przeprowadzenie, w okresie od dnia 22 ezerwca 2018 r. 
do dnia 6 lipea 2018 r., konsultaeji z Lodzk" Rad,! Dzialalnosei Pozytku Publieznego 
i organizaejami pozarz'!dowymi oraz podmiotami, 0 ktoryeh mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosei pozytku publicznego i 0 wolontariaeie projektu 
uehwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyjt;cia "Regulaminu przyznawania 
stypendiow naukowych Prezydenta Miasta Lodzi dla studentow szkol wyzszyeh z terenu 
Miasta Lodzi", stanowi,!eego zal,!cznik Nr I do zarz"dzenia. 

2. Konsultacje maj,! na eelu zebranie od Lodzkiej Rady Dzialalnosei Pozytku 
Publieznego i organizacji pozarz,!dowych oraz podmiotow, 0 ktorych mowa 
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosei pozytku publicznego 
i 0 wolontariaeie propozycji, uwag i opinii dotycz'!eyeh projektu uchwaly, 0 ktorym mowa 
w ust. I. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, ktorego treSc stanowi zal,!cznik 
Nr 2 do niniejszego zarz,!dzenia, bt;dzie zamieszezone w Biuletynie Informacji Publieznej 
Urzt;du Miasta Lodzi pod adresem internetowym htlp:llbip.uml.lodz.pl, na stronie 
internetowej Urzt;du Miasta Lodzi: http://uml.lodz.plldla-micszkaneow/lodzianie
decvduja!onmnizacje-pozarzadowe/aktualnosci-dla-ngo/, i na tablicach ogloszeit Urzydu 
Miasta Lodzi, nie pozniej niz w dniu 14 ezerwca 2018 r. 

§ 3. Konsultacje, 0 ktorych mowa w § I, bt;d,! przeprowadzane w formie: 
I) protokolowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarz'!dowych 

z mozliwosci,! skladania opinii i uwag, ktore odbt;dzie sit; w Biurze Obslugi Inwestora 
i Wspolpracy z Zagranic,! w Departamencie Prezydenta Urzt;du Miasta Lodzi w dniu 
28 czerwca 2018 r. od godz. 10:00; 



2) zglaszania do Biura Obslugi Inwestora i Wsp61pracy z Zagranic'l w Departamencie 
Prezydenta Urz<;du Miasta Lodzi propozycji, uwag i opinii na pismie z wykorzystaniem 
formularza, kt6rego wz6r stanowi za1'lcznik Nr 3 do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 4. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Biura Obslugi Inwestora 
i Wsp61pracy z ZagraniC<) w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

/' 

Hanna ZDANOWSKA 

... ~/ 



Zal~cznik Nr I 
do zarz~dzenia Nrg6C,<6NIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 4~ ()U:JV /J(ft.. 2018 r. 

UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 
z dnia 2018 r. 

Oruk Nr 
Projekt z dnia 

w sprawie przyj~cia "Regulaminu przyznawania stypendiow naukowych Prezydenta Miasta 
Lodzi dla studentow szkol wyzszych z terenu Miasta Lodzi". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 12 pkt lOa w zwi~zku z art. 92 ust. I pkt I ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 173a ust. 2 
ustawy z dnia 271ipca 2005 r.· Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Oz. U. z 2017 r. poz. 2183,1321, 
1428,1530 i 2201 orazz2018 r. poz. 138,398,650,730,912 i 1000), RadaMiejska wLodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ I. Przyjmuje sit; "Regulamin przyznawania stypendi6w naukowych Prezydenta Miasta Lodzi 
dla student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi", stanowi'lcy zal~cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc uchwala Nr XV/350115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
w sprawie przyjt;cia "Regulaminu przyznawania stypendi6w naukowych Miasta Lodzi dla student6w 
i doktorant6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi" (Dz. Urz. Wojew6dztwa L6dzkiego z 2015 r. 
poz. 3463). 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego. 

ProjektodawC<j jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

Przewodniczl/cy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zahjcznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 2018 r. 

REGULAMIN 

przyznawania stypendi6w naukowych Prezydenta Miasta Lodzi 
dla student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi 

Rozdziall 
Postanowienia og6lne 

§ 1. 1. Ilekroc w "Regulaminie przyznawania stypendi6w naukowych Prezydenta Miasta 
Lodzi dla student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi", zwanym dalej Regulaminem, 
jest mowao: 
1) "stypendium" - nalezy przez to rozumiec stypendium naukowe przyznane studentowi 

przez Prezydenta Miasta Lodzi na zasadach ujo;tych w niniejszym Regulaminie; 
2) ,.stypendyscie" - nalezy przez to rozumiec studenta szkoly wyzszej z terenu Miasta 

Lodzi, kt6remu zostalo przyznane stypendium naukowe Prezydenta Miasta Lodzi; 
3) "studencie" - nalezy przez to rozumiec osobo; zamieszkuj'lq na terenie Lodzi ksztalc'lc'l 

sio; w systemie studi6w stacjonamych w publicznej lub niepublicznej szkole wyzszej 
z terenu Miasta Lodzi; 

4) "kandydacie" - nalezy przez to rozumiec studenta 16dzkiej uczelni wyzszej ubiegaj'lcego 
sio; 0 przyznanie stypendium naukowego Miasta Lodzi; 

5) "programie stypendialnym" - nalezy przez to rozumiec program przyznawania 
stypendi6w Prezydenta Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych 
z terenu Miasta Lodzi, realizowany na podstawie uchwaly Rady Miasta Lodzi 
w oparciu 0 niniejszy Regulamin; 

6) .,szkole wyzszej" - nalezy przez to rozumiec jednostky dzialaj'lc'l na podstawie przepis6w 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 0 szkolnictwie wyzszym; 

7) "olimpiadzie przedmiotowej lub tematycznej" - nalezy przez to rozumiec olimpiady 
przedmiotowe, kt6rych laureaci i finalisci zgodnie z art. 44zzh ustawy z dnia 7 wrzesnia 
1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203 i 2361) S'l zwolnieni 
z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz olimpiady tematyczne, kt6rych 
laureaci i finalisci zgodnie z art. 44zzze ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie 
oswiaty S'l zwolnieni z czo;sci pisemnej egzaminu potwierdzaj'lcego kwalifikacje 
w zawodzie, kt6rych wykaz stanowi zal'lcznik do Regulaminu; 

8) .,umowie"- nalezy przez to rozumiec umowo; stypendialn'l zawart'l pomiydzy stypendyst'l 
a Prezydentem Miasta Lodzi. 

2. Stypendium jest rodzajem pomocy materialnej zachycaj'lcej laureat6w i finalist6w 
olimpiad przedmiotowych i tematycznych do podejmowania nauki na 16dzkich uczelniach. 

Rozdzial2 
Uprawnieni do korzystania ze stypendium 

§ 2. 1. 0 stypendium mog'l siy ubiegac studenci I roku studi6w stacjonamych, 
jednolitych studi6w magisterskich lub studi6w pierwszego stopnia w szkole wyzszej na 
terenie Lodzi, zamieszkuj'lcy na terenie Lodzi, posiadaj'lcy tytul laureata lub finalisty 
og61nopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej. W pierwszej kolejnosci 
stypendium przysluguje laureatom olimpiad przedmiotowych i tematycznych, w dalszej 
kolejnosci ich finalistom. 



2. Zarowno sposrod laureatow, jak i sposrod finalistow, pierwszenstwo w uzyskaniu 
stypendium przysluguje osobom reprezentuj,!ce olimpiady przedmiotowe i tematyczne, 
ktorych przedmioty wywodz,! siy z nauk scislych, przyrodniczych i jyzykowych. 

3. Stypendium jest przyznawane niezaleznie od innych wyroznien, nagrod 
finansowych i stypendiow pochodz,!cych z innych zrodel. 

4. Kandydat studiuj,!cy jednoczeSnie na kilku kierunkach lub w kilku szkolach 
wyzszych na terenie Lodzi jednoczesnie moze ubiegae siy tylko 0 jedno stypendium. 

5. Stypendium moze bye przyznane studentowi tylko raz. 

Rozdzial3 
Tryb rozpatrywania wniosk6w i przyznawania stypendium 

§ 3.1. Stypendia przyznawane s,! w trybie konkursu wnioskow, skladanych przez 
kandydatow. 

2. Wnioski 0 przyznanie stypendium skladane s,! I,!cznie: 
I) w wersji elektronicznej - poprawnie wypelniony w jyzyku polskim formularz 

zgloszeniowy, dostypny w okresie rekrutacji na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl 
w zakladce poswiyconej stypendiom naukowym Miasta Lodzi; 

2) w wersji pisemnej - po wyslaniu wersji elektronicznej dostypny na skrzynce poczty 
elektronicznej kandydata formularz zgloszeniowy w formacie PDF, nalezy wydrukowae, 
opieczytowae i podpisac. Wersjy pisemna nalezy zlozyc w terminie do dnia 30 
paidziernika danego roku wraz z zal,!cznikami, w sekretariacie komorki organizacyjnej 
Urz~du Miasta Lodzi prowadz,!cej rekrutacjy. W przypadku przeslania wniosku drog,! 
pocztow'! 0 terminie jego zlozenia decyduje data wplywu. Adres komorki organizacyjnej 
podany zostanie na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl w zakladce poswiyconej 
stypendiom naukowym Miasta Lodzi. 

3. Wniosek, 0 ktorym mowa w us!. 1 i 2 pkt 1 i 2 zawiera: 
1) dane osobowe identyfikuj,!ce kandydata oraz dane kontaktowe; 
2) nazw~ i rok olimpiady, w ktorej kandydat bral udzial oraz uzyskany w niej tytul i miejsce; 
3) informacjy na temat studiowanego kierunku studiow oraz uczelni; 
4) informacje na temat osi,!gniye naukowych i aktywnosci naukowej oraz spolecznej 

kandydata; 
5) podpisane przez kandydata oswiadczenie, w tym zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 
4. Do wniosku w formie pisemnej (wydruk) nalezy dol,!czyc, potwierdzone przez 

kandydata za zgodnose z oryginalem, kserokopie dokumentow stwierdzaj,!cych spelnienie 
warunkow wymaganych do otrzymania stypendium: 
1) dyplom finalisty lub laureata ogolnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej lub 

tematycznej; 
2) dokumenty potwierdzaj,!ce zgloszone osi,!gniycia. 

5. Wylonieni stypendysci najp6Zniej do dnia podpisania umowy zobowi'lZani S,! 
przedlozyc wlasciwej komorce organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi aktualne zaswiadczenie 
o posiadaniu statusu studenta I roku lodzkiej szkoly wyzszej. 

§ 4. I. Ocena wnioskow obejmuje: 
1) ocen~ formaln'l pod katem zgodnosci wniosku z wymaganiami opisanymi w § 2 us!. 

oraz § 3 us!. 2-4; 
2) ocen~ merytoryczn'l wnioskow zaakceptowanych pod wzglydem formalnym, 

dokonywan,! pod k,!tem stopnia realizacji celow i zalozen, 0 ktorych mowa w § 1 us!. 2 
oraz § 2 us!. 2 i 3, lez'!cych u podstaw uruchomienia programu stypendialnego. 



2. Wnioski pod wzgh,dem formalnym ocenia kom6rka organizacyjna Uw;du Miasta 
Lodzi prowadzi:)ca rekrutacjy, zwana dalej "kom6rki:) organizacyjni:)". 

3. Wnioski, kt6re nie spelniaji:) wymog6w formalnych zostani:) zwr6cone bez oceny 
merytorycznej. W przypadku brak6w formalnych 0 charakterze oczywistych omylek, 
kandydat rna prawo do jednorazowej ich korekty, dokonanej na wezwanie kom6rki 
organizacyjnej we wskazanym terminie. 

4. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisji:), kt6rej 
sklad osobowy i tryb pracy okrdlone zostani:) w zarzi:)dzeniu Prezydenta Miasta Lodzi. 

5. Wnioski studentow merytorycznie oceniane Si:) poprzez nadanie poszczeg61nym 
kryteriom okreSlonej liczby punkt6w, przy zalozeniu, ze maksymalna liczba punkt6w wynosi 
100, w tym za: 
1) tytu! laureata og61nopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej lub tematycznej z nauk 

scislych, przyrodniczych i jyzykowych - 40 punktow; 
2) tytul laureata og61nopolskiego etapu pozostalych olimpiad przedmiotowych 

i tematycznych - 35 punktow; 
3) tytu! finalisty og61nopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej lub tematycznej z nauk 

scislych. przyrodniczych ijyzykowych - 30 punktow; 
4) tytu! finalisty og61nopolskiego etapu pozostalych olimpiad przedmiotowych 

i tematycznych- 25 punktow; 
5) dotychczasowe osii:)gniycia naukowe, w tym: nagrody, wyr6zuienia, udzial w konkursach, 

olimpiadach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych z przedmiot6w 
dodatkowych, kt6rych laureaci i finalisci nie uzyskuji:) uprawnieiJ. w systemie 
egzaminacyjnym itp. - do 30 punktow. 

Rozdzial4 
Tryb realizacji stypendium 

§ 5. 1. Stypendia przyznawane si:) w zaleznosci od srodk6w finansowych 
zabezpieczonych na ten cel w budzecie Miasta Lodzi, przy czym maksymalna wysokose 
stypendium nie moze bye wyzsza niz 1500 zl miesiycznie. 

2. Stypendium jest przyznawane na okres od I listopada roku, w kt6rym stypendium 
zostanie przyznane do 31 lipca roku nastypnego. 

§ 6. 1. Wyplata stypendium jest uwarunkowana podpisaniem przez Prezydenta Miasta 
Lodzi umowy ze studentem. 

2. Wyplata stypendium nastypuje w terminie do 9 dnia miesii:)ca na wskazane przez 
studenta konto, na podstawie list zatwierdzonych przez Dyrektora kom6rki organizacyjnej, 
przy czym wyplata pierwszego stypendium zostanie dokonana do 9 dnia miesii:)ca 
nastypuji:)cego po miesii:)cu zawarcia umowy. 

3. Warunkiem kontynuowania wyplat w drugim semestrze roku akademickiego, na 
kt6ry stypendium zostalo przyznane, jest potwierdzenie spelnienia warunk6w decyduji:)cych 0 

jego przyznaniu, tj. dostarczenie zaswiadczenia z dziekanatu 0 posiadaniu statusu studenta 
16dzkiej szkoly wyzszej. 

Rozdzial5 
Postanowienia koncowe 

§ 7. 1. Lista stypendyst6w zawieraji:)ca imiona i nazwiska stypendyst6w oraz kr6tki:) 
charakterystyky ich osii:)gmyc zostanie opublikowana na stronie intemetowej: 
www.mlodziwlodzi.pl w zakladce poswiyconej stypendiom Miasta Lodzi. 

2. Kandydat/Stypendysta wyraZa zgody na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta 
Lodzi danych osobowych w celu realizacji programu stypendialnego. 



3. Stypendysta poprzez zlozenie wniosku, akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 
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Zahjcznik do Regulaminu 

OLiMPIADY PRZEDMIOTOWE ORAZ TEMATYCZNE UPRA WNIAJJ\CE DO 

WYSTJ\PIENIA 0 STYPENDIUM NAUKOWE MIAST A LODZI 

Typ olimpiady Nazwa Olimpiady Organizator olimpiady 

przedmiotowa Olimpiada J((zyka PROF -EUROPE 
Francuskiego Stowarzyszenie 

Nauczycieli Jyzyka 
Francuskiego 
w Polsce 

przedmiotowa Olimpiada J((zyka Uniwersytet Warszawski-
Bialoruskiego Katedra 

Bialorutenistyki 

przedmiotowa Og61nopolska Olimpiada Wyzsza Szkola 
J((zyka Jyzyk6w Obcych 
Niemieckiego im. Samuela Lindego 

w Poznaniu 

przedmiotowa Og61nopolska Olimpiada Wyzsza Szkola 
Jyzyka Jyzyk6w Obcych 
Angielskiego im. Samuela Lindego 

w Poznaniu 

przedmiotowa Olimpiada Jyzyka Uniwersytet Warszawski 
Rosyjskiego 

Przedmiotowa Olimpiada Biologiczna Polskie Towarzystwo 
Przyrodnik6w 
wKrakowie 

Przedmiotowa Olimpiada Jyzyka Polskie Towarzystwo 
Lacinskiego i Kultury Filologiczne 
Antycznej w Warszawie 

Przedmiotowa Olimpiada Chemiczna Polskie Towarzystwo 
Chemiczne 
w Warszawie 

Przedmiotowa Olimpiada Filozoficzna Polskie Towarzystwo 
Filozoficzne 
w Warszawie 

przedmiotowa Olimpiada Geograficzna Polskie Towarzystwo 
Geograficzne 
w Warszawie 

przedmiotowa Olimpiada Fizyczna Polskie Towarzystwo Fizyczne 
w Warszawie 

przedmiotowa Olimpiada Artystyczna Stowarzyszenie Przyjaci61 
Olimpiady Artystycznej w 
Warszawie 

przedmiotowa Og61nopolska Polskie Towarzystwo 
Olimpiada Historyczne w Warszawie 
Historyczna 



14. przedmiotowa Wiedza 0 Polsce i Uniwersytet Warszawski 
Swiecie 
W sjlolczesnym 

15. przedmiotowa Olimpiada Literatury i Instytut Badan Literackich PAN 
J"zyka Polskiego 

16. przedmiotowa Olimpiada Matematyczna Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji 
Matematycznei w Warszawie 

17. przedmiotowa Olimpiada Informatyczna Fundacja Rozwoju Informatyki 
w Warszawie 

Olimpiada Wiedzy 0 Uniwersytet Przyrodniczy 

18. tematyczna 
Zywieniu w Poznaniu 
i Zywnosci 

19. tematyczna Olimpiada Spedycyjno-
U niwersytet Gdanski 

Logistyczna 
20. tematyczna Ogolnopolska Olimpiada Stowarzyszenie Geodetow 

Wiedzy Geodezyjnej Polskich 
i Kartograficznej wWarszawie 

21. tematyczna 
Olimpiada Wiedzy 

Uniwersytet Przyrodniczo-

i Umiej'Ytnosci Rolniczych 
Humanistyczny 
w Siedlcach 

22. tematyczna Naczelna Organizacja 

Olimpiada Wiedzy 
Techniczna 
Federacja Stowarzyszen 

Technicznej 
Naukowo -
Technicznych 

23. tematyczna 
Olimpiada Wiedzy 

Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne 

Ekonomicznej 
w Warszawie 

24. tematyczna Olimpiada Wiedzy 
i Umiej'Ytnosci Politechnika Warszawska 
Budowlanych 

25. tematyczna Olimpiada Wiedzy Stowarzyszenie Elektrykow 
Elektrycznej Polskich 
i Elektronicznej w Warszawie 

26. tematyczna 
Olimpiada Innowacji 

Polski Zwi~zek Stowarzyszen 

Technicznych i 
Wynalazcow 

Wynalazczosci 
i Racjonalizatorow 
w Warszawie 



UZASADNIENIE 

Wprowadzenie nowej uchwaly wynika z koniecznosci zaktualizowania i dostosowania 
do biezqcych potrzeb aktu prawnego, w oparciu 0 kt6ry od 2015 roku kontynuowana jest 
realizacja programu stypendi6w naukowych Miasta Lodzi. Proponowana uchwala zwiflZana 
jest modyfikacjq zapis6w "Regulaminu przyznawania stypendi6w naukowych Miasta Lodzi", 
polegajqcq na rezygnacji z objycia programem stypendialnym doktorant6w 16dzkich uczelni, 
oraz zastqpienie listy kierunk6w priorytetowych, wykazem og6lnopolskich olimpiad 
przedmiotowych i tematycznych. 

Doswiadczenia ostatnich czterech lat pokazujq, ze liczba doktorant6w w 16dzkich 
szkolach wyzszych utrzymuje siy stalym poziomie, dla wiykszosci najzdolniejszych 
absolwent6w uczelni kontynuacja nauki na studiach doktoranckich w macierzystych 
uczelniach jest najczysciej wybieranym rozwiqzaniem. Ponadto do podjycia decyzji 
o rozpoczyciu studi6w doktoranckich zachycajq liczne programy wsparcia finansowego 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego takie jak doktoraty wdrozeniowe, mobilnosc 
plus, stypendia dla mlodych wybitnych naukowc6w, stypendia doktoranckie, specjalne 
stypendia naukowe, konkurs "Diamentowy Grant, czy realizowane przez Narodowe Centrum 
Nauki programy stypendialne: Etiuda i Preludium. 

Rezygnacja z objycia programem stypendialnym doktorant6w spowoduje zwiykszenie 
puli srodk6w na stypendia dla student6w - finalist6w i laureat6w olimpiad przedmiotowych 
i tematycznych oraz umozliwi objycie programem wiykszej ich liczby. 

Osiem lat istnienia programu stypendialnego dowodzi, ze stypendia naukowe Miasta 
Lodzi to cenna i potrzebna inicjatywa. Jej celem jest stworzenie warunk6w sprzyjajqcych 
podejmowaniu studi6w i przyciqganie zdolnej, ambitnej mlodziezy, r6wniez spoza regionu, 
co w polqczeniu z wysokiej jakosci procesami dydaktycznymi na 16dzkich uczelniach, 
pozwoli rozwijac lokalny kapital ludzki, wazny pod kqtem 16dzkiej przedsiybiorczosci oraz 
stanowiqcy atut w procesie pozyskiwania nowych inwestor6w. Jednoczesnie wybitni 
studenci, zachyceni poprzez program stypendialny do studiowania w Lodzi i tym samym do 
podjycia kariery naukowej na 16dzkich uczelniach, niejednokrotnie budowac bydq kadry tych 
uczelni, zaangaZowanq w dzialalnosc badawczo-rozwojowq. To dziyki wyspecjalizowanej 
kadrze 16dzkie uczelnie podejmujq wsp61pracy z innymi osrodkami badawczymi na swiecie. 
Pamiytac r6wniez nalezy, ze kadra, kt6rej kompetencje dostosowane bydq do potrzeb 
nowoczesnej gospodarki, jest warunkiem powstawania w regionie firm innowacyjnych. 



OGLOSZENIE 

Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nrg64g NIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A~ CL(JVIJ(A 2018 r. 

Prezydent Miasta Lodzi oglasza przeprowadzenie konsultacji z LOdzkll RadII 
Dzialalnosci POZytku Publicznego i z organizacjami pozarzlldowymi oraz podmiotami, 
o ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku 

publicznego i 0 wolontariacie, projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie 
przyj~cia "Regulaminu przyznawania stypendiow naukowych Prezydenta Miasta Lodzi 

dla studentow szkol wyzszych z terenu Miasta Lodzi". 

Konsultacje przeprowadzone b<;dq w okresie od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 
61ipca 2018 r. w fonnie: 
1) protokolowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzqdowych 

z mozliwosciq skladania opinii i uwag, ktore odb<;dzie si<; w Biurze Obslugi Inwestora 
i Wspolpracy z Zagranicq w Departamencie Prezydenta Urz<;du Miasta Lodzi w dniu 
28 czerwca 2018 r. od godz. 10:00; 

2) zglaszania do Biura Obslugi Inwestora i Wspolpracy z Zagranicq w Departamencie 
Prezydenta Urz<;du Miasta Lodzi propozycji, uwag i opinii na pismie z wykorzystaniem 
fonnularza, ktory b<;dzie dost<;pny do pobrania: 
a) w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urz<;du Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 

http://bip.uml.lodz.pl, 
b)na stronie intemetowej Urz<;du Miasta Lodzi: http://uml.lodz.pl/dla-

mieszkancow/lodzianie-dccvdujalorganizacje-pozarzadowelaktualnosci-dla-ngol 
w zakladce "Organizacje pozarzqdowe". 

Wypelniony formularz mozna przekazac: 
\) drogq elektronicznq na adres: magda.jazdzynska@uml.lodz.pl, 
2) bezposrednio do siedziby Biura Obslugi Inwestora i Wspolpracy z Zagranicq 

w Departamencie Prezydenta Urz<;du Miasta Lodzi, al. Politechniki 32, pok.20 I, 
w godzinach pracy urz<;du. 

Uwaga: 
Propozycje, uwagi i opinie: 
1) przekazane w innej formie niZ na formularzu konsultacji, 
2) zlozone na formularzu konsuItacji, ale z datil wplywu przed dniem 

22 czerwca 2018 r. blldi po dniu 6 lipca 2018 r., 
3) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem 

- nie b~dll uwzgl~dnione. 



Zal,!cznik Nr 3 
do zarz,!dzenia N~g;VIIlI8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dniaAl{ O~eNj.JOO\ 2018 r. 

Formularz konsultacji z LOdzkll RadII Dzialalnosci POZytku Publicznego i organizacjami 
Pozarzlldowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku pubJicznego i 0 wolontariacie projektu 
uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyj"cia "Regulaminu przyznawania 

stypendiow naukowych Prezydenta Miasta Lodzi dla studentow szkOl wy:iszych z terenu 
Miasta Lodzi". 

Lp. Uwagi do projektu uChwaty Uzasadnienie 

Obecny zapis Uwagi do obecnego zapisn, 
w projekcie uchwaly nowe brzmienie zapisu lub 

Rady Miejskiej w Lodzi propozycje dodatkowych 
w sprawie przyj~cia zapisow 

"Regulaminu 
przyznawania 

stypendiow naukowych 
Prezydenta Miasta 

Lodzi dla studentow 
szkol wyzszych z terenu 

Miasta Lodzi" 
stanowi,!cej zal'!cznik 
N r 1 do zarzl\dzenia 

I. 

Opinia 0 projekcie uchwaly: 

a) pozytywna; b) raczej pozytywna; c) trudno powiedziec; d) raczej negatywna; e) negatywna 
(proszt; podkreslic wlasciw,! odpowiedz) 



Nazwa i adres organizacji pozarzl!dowej zglaszajl!cej uwagi/opinie oraz czytelnie 
wpisane imic; i nazwisko osoby wypelniajl!cej formularz: 

Uwagi, propozycje i opinie zgloszone na formularzu konsultacji wypelnionym 
anonimowo nie bc;dl! rozpatrywane. 


