
UCHWAŁA Nr XLV/1045/10 
RADY MIASTA GDYNI 

z 25 sierpnia 2010 roku 
 

w sprawie:  zmiany uchwały Nr XV/359/07 Rady Miasta Gdyni z dni a 
19.12.2007r. w sprawie utworzenia funduszu stypendi alnego 
dla uczniów i studentów.  

 
Działając na podstawie art. 18 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z póź.zm.) RADA MIASTA GDYNI uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 
 
 

Załącznik Nr1 „Zasady przyznawania Stypendiów Miasta Gdyni” do uchwały 
Nr XV/359/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19.12.2007r. w sprawie utworzenia funduszu 
stypendialnego dla uczniów i studentów, zmieniony uchwałą Nr XXXII/1072/01 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 29.08.2001r., Nr VI/125/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 
26.03. 2003r. oraz uchwałą Nr XLIII/1015/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 
2006r. –otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr1 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 
 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLV/1045/10 RMG 

z 25 sierpnia 2010r. 
 

„Zasady przyznawania Stypendiów Miasta Gdyni” 
 

§1 
 

Prawo do ubiegania si ę o przyznanie stypendium Miasta Gdyni przysługuje 
uczniom i studentom w nast ępujących kategoriach: 

1. Za osiągnięcia w nauce:  

a. uczniom szkół podstawowych - stałym mieszkańcom Gdyni, 

b. uczniom szkół gimnazjalnych - stałym mieszkańcom Gdyni, 

c. uczniom szkół średnich (ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych) - stałym mieszkańcom Gdyni, 

d. studentom - stałym mieszkańcom Gdyni, kształcącym się 
w szkołach wyŜszych, 

e. młodzieŜy pochodzenia polskiego ze Wschodu i kształcącej się w 
szkołach oraz uczelniach Trójmiasta. 
 

2. Za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre wyniki w nauce: 

a. uczniom szkół podstawowych - stałym mieszkańcom Gdyni, 

b. uczniom szkół gimnazjalnych - stałym mieszkańcom Gdyni, 

c. uczniom szkół ponadgimnazjalnych - stałym mieszkańcom Gdyni. 
 

§ 2 
 

Ustanawia si ę liczb ę i wysoko ść stypendiów Miasta Gdyni: 

1. Za osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszych zasad: 

a. 10 równych stypendiów dla uczniów szkół podstawowych -150 zł/msc, 

b. 10 równych stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych - 200 zł./msc, 

c. 20 równych stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych-
ponadgimnazjalnych - 250 zł./msc, 

d. 20 równych stypendiów dla studentów szkół wyŜszych - 300zł./msc, 

e. 5 równych stypendiów dla młodzieŜy pochodzenia polskiego ze 
Wschodu - 350 zł./msc. 

 
2. Za osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszych zasad tj.  

20 równych stypendiów dla uczniów wszystkich typów szkół - 250 zł./msc. 
. 



3. W przypadku gdy nie zostanie przyznana maksymalna liczba stypendiów,  
w którejś z ww. grup stypendystów, Komisja Stypendialna moŜe zwiększyć 
liczbę stypendiów w innej z grup. 

 
§ 3 

 

I. Stypendia dla uczniów za osi ągnięcia w nauce przysługuj ą przede 
wszystkim: 

1. laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych 
ogólnopolskich i międzynarodowych, osiągającym jednocześnie wysokie 
wyniki w nauce, 

2. laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla 
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, osiągającym jednocześnie wysokie 
wyniki w nauce, 

3. młodzieŜy uzyskującej wysokie wyniki w nauce lub legitymującej się 
osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawniającej szczególne uzdolnienia 
i aktywnie działającej na rzecz środowiska rówieśniczego, osiągającej 
jednocześnie wysokie wyniki w nauce, 

4. uczniom aktywnie działającym społecznie na rzecz lokalnego środowiska 
szkolnego, rówieśniczego lub miejskiego, osiągającym jednocześnie wysokie 
wyniki w nauce, 

5. młodzieŜy pochodzenia polskiego ze Wschodu osiągającej dobre wyniki 
w nauce (w przypadku uczniów pierwszych klas brane pod uwagę są 
osiągnięcia uzyskane podczas nauki w krajach rodzinnych). 

 

II. Stypendia dla studentów za osi ągni ęcia w nauce, a tak Ŝe w działalno ści 
twórczej i społecznej na rzecz Miasta przysługuj ą przede wszystkim 
studentom, którzy: 

1. biorą udział w programach naukowych i popularyzatorskich, osiągając 
jednocześnie wysokie wyniki w nauce; 

2. zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych, osiągając 
jednocześnie wysokie wyniki w nauce; 

3. czynnie uczestniczą lub współorganizują konferencje międzynarodowe, 
ogólnopolskie, międzyuczelniane, osiągając równocześnie wysokie wyniki 
w nauce; 

4. młodzieŜy pochodzenia polskiego ze Wschodu osiągającej dobre wyniki 
w nauce (w przypadku studentów pierwszego roku, brane pod uwagę są 
wyniki uzyskane podczas nauki w krajach rodzinnych). 

 

 

 

 



III. Stypendia dla uczniów za osi ągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre 
wyniki w nauce przysługuj ą przede wszystkim: 

1. Za osiągnięcia sportowe: 

a. członkom Kadry Narodowej Seniorów lub Juniorów w danej dziedzinie 
sportu, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce; 

b. zwycięzcom turniejów sportowych międzynarodowych, ogólnopolskich 
i wojewódzkich, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce. 

2. Za osiągnięcia artystyczne: 

a. laureatom konkursów i przeglądów o charakterze artystycznym na 
szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim, 
osiągającym dobre wyniki w nauce. 

 
§ 4 

 
1. Uczniowie klas pierwszych oraz studenci pierwszego roku dokumentują swoje 

osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia, z zastrzeŜeniem, Ŝe nie moŜna 
legitymować się kolejny raz osiągnięciami, za które stypendium było juŜ 
przyznane. 

2. Studenci zobowiązani są do dołączenia do wniosku zaświadczenia z uczelni 
potwierdzającego fakt studiowania oraz wysokość średniej ocen za poprzedni 
rok lub lata. 

3. Załączone do wniosku osiągnięcia muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez: 

a. szkołę/uczelnię, 

b. organizację/instytucję na rzecz której pracuje uczeń/student, 

c. organizację/klub sportowy do którego uczęszcza uczeń, 

d. inspektora Wydziału Edukacji na podstawie przedstawionych do wglądu 
oryginałów. 

 
§ 5 

 
Wnioski o stypendia mog ą składa ć: 

1. sami zainteresowani, 

2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, 

3. rady pedagogiczne bądź rady szkół, 

4. dyrekcje szkół, 

5. organizacje samorządowe i społeczne, 

6. władze klubów i organizacji sportowych. 
  
 
 
 



§ 6 
 

1. Wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów i studentów wszystkich typów 
szkół i we wszystkich kategoriach przyjmowane są przez Kancelarię Ogólną 
lub Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdynia do dnia 5 pa ździernika ka Ŝdego 
roku . 

2. Wnioski, które wpłyną do Kancelarii lub Wydziału po terminach określonych 
ust. 1 będą traktowane jako wnioski złoŜone po terminie i nie będą podlegały 
rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną. 

 
§ 7 

 

1. Komisja Stypendialna działa i podejmuje decyzje z upowaŜnienia Prezydenta 
Miasta Gdyni. 

2. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie są decyzjami w rozumieniu 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

 
§ 8 

 

Stypendia przyznawane są na 10 miesięcy:  

1. dla uczniów od września do czerwca, 

2. dla studentów od października do lipca.  
 

§ 9 
 

1. Przed pierwszą wypłatą stypendysta składa w Wydziale Edukacji Urzędu 
Miasta Gdyni oświadczenie „osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, tzw. PIT 2c”. 

2. Stypendia będą wypłacane miesięcznie na konto osobiste stypendysty lub 
jego rodzica/opiekuna prawnego, po uprzednim złoŜeniu w Wydziale Edukacji 
Urzędu Miasta Gdyni pisemnej informacji zawierającej nazwę banku, numer 
konta oraz dane osobowe jego właściciela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         
         …………………………… 
                                                                                                                      MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

………………………………………………………… 
IMIĘ NAZWISKO ucznia/studenta                                                                                            

 
………………………………………………… 
 
…………………………………………………. 
ADRES zameldowania stałego zamieszkania 
Studenci/uczniowie ze Wschodu – kraj i miejsce zamieszkania 

  
…………………………………………………. 
numer telefonu kontaktowego 

 
………………………………………………… 
SZKOŁA/UCZELNIA  

 
………………………………………………… 
klasa/rok i wydział  (na rozpoczynający  się r.szk./akad. podany poniŜej) 

 
…………………………………………………. 
uczniowie klas I / studenci I roku   
proszeni są o podanie jakiej szkoły są absolwentami 

   
………………………….. 
Średnia za ostatni rok szkolny/akademicki 
          
 
 
                                                                       KOMISJA STYPENDIALNA 
                                                                       za pośrednictwem     
                                                                      WYDZIAŁU  EDUKACJI UM Gdyni 
 
 

wniosek o  PRZYZNANIE STYPENDIUM MIASTA GDYNI 
 

na rok szkolny/akademicki ................... 
 
UZASADNIENIE WNIOSKU 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................   



…………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Gdyni  
dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przez Komisję Stypendialną spraw związanych z rozpatrywaniem ww. 
wniosków  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 
153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285). 
 
         
        ................................................................. 
         podpis wnioskodawcy 
LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW  (z opisem czego dotyczą)  
*Potwierdzeniem średniej ocen ucznia jest świadectwo (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) i kopia 
zaświadczenia z OKE o wyniku sprawdzianu szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;  
w przypadku studentów oryginalnym załącznikiem musi być  aktualne zaświadczenie z uczelni (tzn. z roku 
akademickiego, np. 2008/2009), Ŝe osoba składająca wniosek jest studentem danej uczelni, na danym roku, 
wydziale oraz wyliczona średnia ocen (z ostatniego roku lub lat). 
 

 


