
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - 
najlepszych absolwentów liceów i techników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 
2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 173 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912 i 1000), Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/1168/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r.  w sprawie 
zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów 
i techników (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2466), Załącznik otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

z dnia....................2018 r.

Regulamin przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów 
liceów i techników

§ 1. 1. Celem stypendium edukacyjnego dla studentów - najlepszych absolwentów liceów 
i techników, zwanym w dalszej treści „Stypendium”, jest zachęcenie młodych zdolnych osób do 
podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi 
z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla 
regionalnego biznesu.

2. Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu uczelni publicznych 
w Szczecinie, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwoju 
gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność na lokalnym rynku.

§ 2. 1. Stypendium może zostać przyznane absolwentowi liceum i technikum, zwanemu w dalszej 
treści „Studentem”, posiadającemu świadectwo dojrzałości uzyskane w roku, w którym prowadzony 
jest nabór wniosków na Stypendia, spełniającemu łącznie trzy warunki:

1) posiada wysokie osiągnięcia w nauce,

2) został przyjęty na uczelnię publiczną w Szczecinie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite 
studia magisterskie, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 
650, 730, 912 i 1000),

3) zobowiązał się do kontynuowania nauki na uczelni publicznej w Szczecinie przez dwa lata na 
studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od formy 
studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912 i 1000).

2. Przez wysokie osiągnięcia w nauce, o których mowa w ust. 1 pkt 1 należy rozumieć osiągnięcia 
Studenta uzyskane w liceum lub technikum w konkursach i olimpiadach, w których Student otrzymał 
tytuł finalisty lub laureata.

§ 3. Stypendium przyznaje się na wniosek Studenta ubiegającego się o przyznanie Stypendium.

§ 4. 1. Wniosek, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu, należy składać w formie 
papierowej w terminie do dnia 10 października każdego roku, w którym prowadzony jest nabór 
wniosków na Stypendia, do Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

2. Wniosek należy wypełnić elektronicznie i wydrukować, podając daty, nazwy konkursów 
i olimpiad, organizatorów w pełnym brzmieniu i uzyskane tytuły - finalisty lub laureata. Wnioski 
wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane.

3. Do wniosku należy załączyć kserokopie dyplomów oraz kserokopie zaświadczeń organizatora 
przeprowadzającego konkurs i olimpiadę.

4. Załączone do wniosku kserokopie dyplomów oraz zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia 
Studenta muszą zawierać pełną nazwę, datę konkursu lub olimpiady, nazwisko i imię Studenta.

5. Osiągnięcia Studenta nie podlegają punktacji w przypadku braku na dyplomie oraz 
zaświadczeniu daty, pieczątki i podpisu organizatora.
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6. W przypadku osiągnięć zespołowych i braku imion i nazwisk na dyplomie oraz zaświadczeniu, 
Student załącza zanonimizowany spis zespołu zawierający wyłącznie własne imię i nazwisko, 
potwierdzony przez organizatora lub dyrektora szkoły, do której uczęszczał.

7. Do wniosku należy załączyć kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w roku, w którym 
prowadzony jest nabór wniosków na Stypendia, potwierdzoną przez Studenta za zgodność 
z oryginałem własnoręcznym podpisem.

8. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie z uczelni publicznej w Szczecinie o przyjęciu na 
studia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 5. Ustala się punktację za udział w konkursie i olimpiadzie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do 
Regulaminu. 

§ 6. 1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Szczecin poprzez zatwierdzenie listy Studentów 
rekomendowanych do otrzymania Stypendium, sporządzonej przez komisję stypendialną, zwaną dalej 
„Komisją”.

2. Prezydent Miasta Szczecin w drodze zarządzenia powołuje Komisję, określa jej skład osobowy 
oraz wyznacza przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

3. Do zadań Komisji należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie Stypendium,

2) ustalenie liczby punktów za udział w konkursie i olimpiadzie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do 
Regulaminu,

3) sporządzenie listy Studentów rekomendowanych do otrzymania Stypendium,

4) ustalenie na pierwszym posiedzeniu kategorii konkursów i olimpiad wraz z punktacją, jeżeli 
nie zostały one określone w Załączniku Nr 2 do Regulaminu,

5) rozstrzyganie w przypadku wątpliwości kwestii dotyczących zakwalifikowania konkursu 
i olimpiady do odpowiedniej kategorii, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu.

§ 7. 1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 
w obecności co najmniej połowy ustalonego składu Komisji.

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos ma przewodniczący 
Komisji.

3. Posiedzenia Komisji są niejawne i protokołowane.

4. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji i Dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

5. Ostateczną listę Studentów rekomendowanych do otrzymania Stypendium zatwierdza Prezydent 
Miasta Szczecin. Od decyzji Prezydenta Miasta Szczecin nie przysługuje odwołanie.

§ 8. 1. Maksymalna wysokość Stypendium dla Studenta wynosi 6 000,00 zł brutto.

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

3. Wypłata Stypendium jest uwarunkowana podpisaniem przez Gminę Miasto Szczecin ze 
Studentem stosownej umowy, w terminie 30 dni od zatwierdzenia listy Studentów przez Prezydenta 
Miasta Szczecin.

4. Umowa zawarta ze Studentem powinna zawierać co najmniej:

1) numer i datę zawarcia umowy,

2) dane identyfikacyjne stron,

3) wysokość Stypendium, termin i warunki jego wypłaty,

4) informację na temat uczelni i kierunku kształcenia, na które przyjęty został Student,
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5) zobowiązanie Studenta do kontynuowania nauki na uczelni publicznej w Szczecinie przez dwa 
lata na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od 
formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912 i 1000).

§ 9. Liczba przyznanych Stypendiów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na Stypendia 
oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Szczecin.

§ 10. Student poprzez złożenie wniosku o przyznanie Stypendium akceptuje postanowienia 
Regulaminu.
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WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM EDUKACYJNEGO  

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 

 

 

1. DANE STUDENTA 

 

Imię:     ……………………………………………………… 

 

Nazwisko:    ……………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania:  ……………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………… 

 

Numer telefonu:  ……………………………………………………… 

 
Adres email:    ……………………………………………………… 

 

2. SZKOŁA, W KTÓREJ STUDENT UZYSKAŁ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI 

 

Szkoła (pełna nazwa):  ………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

 
3. UCZELNIA PUBLICZNA,  NA KTÓRĄ PRZYJĘTY ZOSTAŁ STUDENT 

 

Uczelnia (pełna nazwa):  …………………………………………………………. 

 

Wydział (pełna nazwa):  …………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

 

Kierunek studiów:   …………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

Studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie – właściwe podkreślić 
 

Do wniosku należy załączyć: 

1. kserokopie dyplomów oraz  kserokopie zaświadczeń organizatora przeprowadzającego konkurs lub olimpiadę, 

2. kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną przez Studenta  za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem, 

3. zaświadczenie o przyjęciu na studia na uczelnię publiczną w Szczecinie. 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania

stypendiów edukacyjnych dla studentów -

najlepszych absolwentów liceów i techników
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4. Osiągnięcia Studenta w liceum lub technikum – konkursy i olimpiady 

 

Lp. Nazwa Główny 

organizator 

Data Osiągnięty etap 

– finalista lub 

laureat 

Miejsce Przyznane punkty 

(wypełnia Komisja 

stypendialna) 
Konkursu Olimpiady indywidualne zespołowe 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

 

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW …………………............... 

 

Podpis Przewodniczącego Komisji  ………………………………. 

 

Podpis Dyrektora Biura Strategii    ………………………………. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników  

i wyrażam zgodę na warunki w nim zawarte.  

 

Zobowiązuję się do kontynuowania  nauki na uczelni publicznej w Szczecinie przez dwa lata na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, 

niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 

650, 730, 912 i 1000). 

 

…………………………………………… 

Data, imię i nazwisko Studenta  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska przez Urząd Miasta Szczecin w celu umieszczenia ich na stronach 

internetowych Urzędu Miasta Szczecin i jestem świadoma/my, że moja zgoda może zostać wycofana w każdym czasie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.  

 

…………………………………………… 

Data, imię i nazwisko Studenta  
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PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ STUDENTÓW W KONKURSACH I OLIMPIADACH  

 
 

 

KATEGORIE KONKURSÓW I OLIMPIAD 

 

 

LICZBA PUNKTÓW 

Międzynarodowe konkursy i olimpiady 
organizowane przez instytucje  

Laureat  Finalista 

70 50 

Ogólnopolskie konkursy i olimpiady zwalniające  

z egzaminu maturalnego - zgodnie z wykazem 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Laureat Finalista 

50 40 

Ogólnopolskie inne konkursy i olimpiady 
interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów 

dodatkowych lub tematyczne  

Laureat  Finalista 

40 30 

Ogólnopolskie konkursy i olimpiady organizowane 

przez instytucje oświatowe, naukowe, uczelnie wyższe 

Laureat  Finalista 

30 20 

Wojewódzkie konkursy organizowane przez uczelnie 

wyższe  

Laureat  Finalista / 

wyróżniony 

20 10 

Wojewódzkie konkursy organizowane pod 

patronatem jednostek samorządowych i rządowych 

oraz instytucji państwowych 

Laureat  Finalista 

20 10 

Miejskie konkursy pod patronatem (mecenatem) 

Kuratora Oświaty, Wójta, Burmistrza, Prezydenta 

Miasta, Starosty 

Laureat  Finalista 

10 5 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania

stypendiów edukacyjnych dla studentów -

najlepszych absolwentów liceów i techników
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Uzasadnienie

Zmiany w Załączniku do Uchwały Nr XL/1168/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018
r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów
liceów i techników, podyktowane są wejściem w życie i koniecznością stosowania z dniem 25 maja
2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych, zwane dalej „RODO”), i w tym celu podjęcie działań w Urzędzie Miasta
Szczecin wdrażających RODO.

Id: 990BD9CE-81C8-4F88-8E9A-6D014073E2D4. Projekt Strona 1




