
Załącznik nr 1
do uchwały nr 84/VIII/2011

Rady Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2011 r. 

Regulamin przyznawania stypendium naukowego 
dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów 

zamieszkujących na terenie Gminy Lublin

I. Kryteria przyznawania stypendiów.

1) Stypendium  naukowe  może  być  przyznane  studentowi 
zamieszkującemu  na  terenie  Gminy  Lublin,  który  spełnia  łącznie 
poniższe kryteria:

a) jest  studentem  studiów  I  lub  II  stopnia  albo  jednolitych  studiów 
magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych,

b) w ostatnich  dwóch  latach  przed  złożeniem wniosku  o  stypendium 
prowadzi  działalność  naukową  lub  artystyczną  mogącą  przyczynić 
się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój 
nauki,

c) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej drugi 
rok studiów I stopnia lub I rok studiów II stopnia,

d) w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku 

o  stypendium  uzyskał  średnią  ocen  wymaganą  na  macierzystej 
uczelni do uzyskania stypendium za wyniki w nauce,

e) nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach 
stypendiów zagranicznych,

2) Stypendium naukowe może być przyznane zamieszkującemu na terenie 
Gminy  Lublin  doktorantowi,  który,  z  zastrzeżeniem  pkt.  3,  spełnia 
łącznie poniższe kryteria:
a) jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich,
b) w ostatnich  dwóch  latach  przed  złożeniem wniosku  o  stypendium 

prowadzi  działalność  naukową  lub  artystyczną  mogącą  przyczynić 
się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój 
nauki,

c) dołączy  opinię  promotora  o  dotychczasowym  przebiegu  studiów 
doktoranckich  uwzględniającą  postępy  w  pracy  naukowej  oraz 
zaangażowanie w pracę dydaktyczną,

d) nie  przebywa  na  urlopie,  z  wyjątkiem  urlopu  naukowego  oraz 
stypendium zagranicznego.

3) Uczestników studiów doktoranckich zapisanych na I rok takich studiów 
obowiązują kryteria określone w pkt 2 lit. a), b) i d) oraz bierze się pod 
uwagę średnią ocen wymaganą na macierzystej uczelni do uzyskania 
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stypendium za  wyniki  w  nauce,  uzyskaną  na  ostatnim roku  studiów 
magisterskich.

II. Tryb zgłaszania kandydatów i przyznawania stypendiów.

4) Prawo  składania  wniosków  o  stypendium  naukowe  przysługuje 
studentom  spełniającym  warunki  określone  w  pkt.  1  i  doktorantom 
spełniającym warunki określone w pkt. 2.

5) Wnioski o przyznanie stypendium na dany rok akademicki składane są 
w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, 
w terminie od 1 do 31 października.

6) Wniosek powinien zawierać następujące dane:
a) dane osobowe studenta lub doktoranta, w tym dane umożliwiające 

wypłacenie stypendium i dokonanie rozliczeń podatkowych (adres do 
korespondencji,  numer  rachunku  bankowego,  PESEL,  NIP, 
określenie  Urzędu  Skarbowego  właściwego  do  rozliczeń 
podatkowych),

b) poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  dokumentów 
i informacji  dokumentujących  spełnianie  kryteriów  wymienionych 
w pkt. 1 lit. a), c), d), e),  (w przypadku studenta) lub w pkt. 2 lit. a),  
c), d) (w przypadku doktoranta),

c) informacje  na  temat  prowadzonej  przez  kandydata  do  stypendium 
działalności  naukowej  lub  artystycznej  mogącej  przyczynić  się  do 
rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,

d) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych. 
7) Wnioski  rozpatruje  Komisja  Stypendialna,  zwana  dalej  Komisją, 

w składzie:
a) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Lublin,
b) trzech przedstawicieli Rady Miasta Lublin, wskazanych przez Radę 

odrębną uchwałą,
c) dwóch  przedstawicieli  pracowników  naukowych  uczelni  wyższych 

Lublina, desygnowanych – na pisemny wniosek Prezydenta Miasta 
Lublin – przez Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Lublina.

8) Skład  osobowy  i  funkcyjny  Komisji  określa  Prezydent  Miasta  Lublin 
w drodze zarządzenia.

9) Pracami  Komisji  kieruje  jej  Przewodniczący,  a  przypadku  jego 
nieobecności Zastępca Przewodniczącego. 

10) Komisja  rozpatruje  wnioski  w  terminie  do  31  grudnia  każdego  roku 
i z tym dniem kończy działalność na dany rok akademicki.

11) Prace Komisji odbywają się w składzie co najmniej połowy jej składu 
osobowego i są protokołowane.

12) Komisja  nie  jest  zobowiązana  do  wzywania  wnioskodawców  celem 
uzupełnienia braków formalnych we wnioskach. Wnioski takie nie będą 
rozpatrywane merytorycznie.

13) Komisja rozpatruje wnioski  pod kątem spełniania kryteriów,  o których 
mowa w części I niniejszego regulaminu.
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14) W  przypadku  rozbieżności  zdań  ustalenia  Komisji  są  podejmowane 
w drodze jawnego głosowania.  Przy równej  liczbie głosów rozstrzyga 
głos Przewodniczącego.

15) Komisja  wyłania  stypendystów,  w  liczbie  nie  większej  niż  określona 
w § 3  ust.  2  i  3  uchwały  i  wnioskuje  do  Prezydenta  Miasta  Lublin 
o wypłatę stypendiów.

16) Prezydent  Miasta  informuje  osoby,  którym  przyznano  stypendium, 
o jego wysokości i ustalonym harmonogramie wypłat.

17) Obsługę kancelaryjną Komisji prowadzi Wydział Oświaty i Wychowania 
Urzędu Miasta Lublin.

III. Tryb realizacji stypendiów, utrata uprawnień do stypendium.

18)Przyznane stypendia są wypłacane w trzech transzach:
a) do końca stycznia za okres od października do grudnia,
b) do końca kwietnia za okres od stycznia do marca,
c) do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.

19)Wypłata  stypendium  następuje  na  konto  bankowe  wskazane  przez 
studenta lub doktoranta we wniosku o stypendium.

20) Stypendysta,  który  przestał  spełniać  kryteria  formalne  do otrzymania 
stypendium,  tj.:  ukończył  studia,  wziął  urlop  (z  zastrzeżeniem  pkt  1 
lit. e)  i  pkt  2  lit.  d)  lub  z  innych  przyczyn  został  skreślony  z  listy 
studentów  albo  doktorantów  traci  prawo  do  stypendium  i  jest 
zobowiązany  niezwłocznie  poinformować  Wydział  Oświaty 
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin o takim fakcie.

21) Stypendium  przestaje  być  wypłacane  począwszy  od  miesiąca 
następującego po miesiącu,  w którym wystąpiły  okoliczności  opisane 
w pkt 20.

22) Stypendium wypłacone mimo zaistnienia okoliczności, o których mowa 
w  pkt.  20  jest  świadczeniem  nienależnym  i  podlega  zwrotowi  na 
wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin w terminie 7 dni od 
otrzymania wezwania. 

W przypadku przekroczenia  wskazanego w wezwaniu  terminu zwrotu 
naliczane są odsetki ustawowe.
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