
UCHWAŁA NR IX/278/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych 
Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2019 r. poz. 506) oraz art. 96 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 
534, 577, 730 i 823), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwałe Nr VIII/250/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad 
przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów 
i doktorantów wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do uchwały § 10 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Kształci się na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, ostatnim roku studiów drugiego 
stopnia, ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich lub jest uczestnikiem ostatniego 
roku studiów doktoranckich i ma określony tytuł rozprawy doktorskiej”;

2) załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów 
naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów, otrzymują brzmienie jak 
załaczniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/278/19

Rady Miasta Szczecin

z dnia 5 lipca 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta 
Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

Wniosek o przyznanie Stypendium dla studenta

1. Imię i nazwisko studenta:

2. Adres zamieszkania:

3. Numer telefonu:

4. Adres poczty elektronicznej (e-mail):

5. Nazwa i adres uczelni:

6. Nazwa wydziału (jednostki organizacyjnej):

7. Kierunek studiów:

8. Studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, semestr studiów:

(Właściwe podkreślić oraz podać semestr studiów)

9. Średnia ocen w semestrze, w którym został złożony wniosek o stypendium:

10. Temat pracy dyplomowej na obecnie odbywanym stopniu studiów, zwięzły opis pracy 
dyplomowej oraz możliwość wykorzystania w praktyce gospodarczej zastosowanych metod 
badawczych i wniosków wynikających z pracy:

Tytuł: 
…………………………………………………………………………………………………………

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

Opis:

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

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

Możliwość wykorzystania w praktyce:

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

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

………………………………………........
Data oraz czytelny podpis studenta

…………………………………… …………………………………
Pieczęć Wydziału uczelni Podpis Dziekana Wydziału

Oświadczenia studenta:

1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem miasta Szczecin.
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2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów 
naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów i wyrażam zgodę na warunki 
w nim zawarte.

3. Oświadczam że nie przebywam na urlopie.

4. Oświadczam że nie powtarzałem/am roku.

………………………………………… 
Data oraz czytelny podpis studenta

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku 
o przyznanie Stypendium naukowego Prezydenta Miasta Szczecin, w celu związanym z przyznaniem 
stypendium, zgodnie z art.6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz kwoty 
stypendium w celu publikacji ich na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

…………………………………………
Data oraz czytelny podpis studenta

Kategorie osiągnięć naukowych wraz z punktacją
*Szarą część wypełnia Komisja stypendialna

Lp. Kategorie osiągnięć naukowych Liczba punktów (min 
0 max 10) (wypełnia 

Komisja stypendialna)*
1. Działalność naukowa mająca wpływ na rozwój Szczecina 

i regionu:
a)……
b)…….

2. Działalność naukowa wpisująca się w cele strategiczne Strategii 
Rozwoju Miasta Szczecin:
a).....
b)......

3. Osiągnięcia naukowe zgodnie z § 10. ust.2 Regulaminu:
a).........
b)........

4. Studia zagraniczne lub krajowe na innych kierunkach:
a).......
b).......

5. Inne ważne z punktu widzenia rozpatrzenia wniosku  informacje, 
w tym możliwość podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Miasto 
Szczecin a stypendystą, w zakresie działalności naukowej mającej 
wpływ na rozwój Szczecina i regionu:
a).........
b)..........

…………………………………………..
Data oraz czytelny podpis studenta

…………………………………….. …………………………………
Pieczęć Wydziału uczelni Podpis Dziekana Wydziału
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Wypełnia komisja stypendialna:

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

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

Podpis Dyrektora Biura Prezydenta Miasta……………………………….................

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin 
z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: 
Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 
914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl    

   

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego 
RODO.

Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania stypendialnego o przyznanie 
Stypendium Artystycznego Miasta Szczecin, a w przypadku przyznania stypendium publikacja danych 
w zakresie imienia i nazwiska oraz kwoty stypendium na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Szczecin i w formie płyty CD/DVD.

Dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Miasta Szczecin oraz 
członków Komisji ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin powołanej Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Szczecin zgodnie z Regulaminem przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta 
Szczecin – stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 
26 stycznia 2016r.(zm. Uchwała Nr XX/484/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016r.)

Na zasadach określonych w RODO w zakresie danych osobowych, przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;

c) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;

d) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;

f) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem;

g) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO;

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie 
z przepisami RODO.

Podanie danych jest dobrowolne jednakże wymagane do realizacji celu, dla którego dane są 
przetwarzane. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
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W przypadku nieprzyznania stypendium dokumentacja tj. wniosek wraz z załącznikami, będzie 
zwracany wnioskodawcy.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto 
Szczecin - Urząd Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych 
osobowych/RODO”.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/278/19

Rady Miasta Szczecin

z dnia 5 lipca 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta 
Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

Wniosek o przyznanie Stypendium dla doktoranta

1. Imię i nazwisko doktoranta:

2. Adres zamieszkania:

3. Numer telefonu:

4. Adres poczty elektronicznej (e-mail):

5. Nazwa i adres uczelni:

6. Nazwa wydziału (jednostki organizacyjnej):

7. Rok i semestr studiów:

8. Dyscyplina naukowa, w której wszczęty został przewód doktorski:

9. Data wszczęcia przewodu doktorskiego:

10. Temat rozprawy doktorskiej, zwięzły opis rozprawy doktorskiej oraz możliwość 
wykorzystania w praktyce gospodarczej zastosowanych metod badawczych i wniosków z niej 
wynikających:

Tytuł: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...

Opis:

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

Możliwość wykorzystania w praktyce:

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

………………………………………
Data oraz czytelny podpis doktoranta

…………………………………… …………………………………
Pieczęć Wydziału uczelni Podpis Dziekana Wydziału

Oświadczenia doktoranta:

1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem miasta Szczecin.

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów 
naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów i wyrażam zgodę na warunki 
w nim zawarte.

3. Oświadczam że nie przebywam na urlopie.
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4. Oświadczam że nie powtarzałem/am roku.

…………………………………………      
Data oraz czytelny podpis doktoranta

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku 
o przyznanie Stypendium naukowego Prezydenta Miasta Szczecin, w celu związanym z przyznaniem 
stypendium, zgodnie z art.6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz kwoty 
stypendium w celu publikacji ich na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

………………………………………………
Data oraz czytelny podpis doktoranta

Kategorie osiągnięć naukowych wraz z punktacją
*Szarą część wypełnia Komisja stypendialna

Lp. Kategorie osiągnięć naukowych Liczba punktów (min 
0 max 10) (wypełnia 

Komisja stypendialna)
1. Działalność naukowa mająca wpływ na rozwój Szczecina 

i regionu:
a)……
b)…….

2. Działalność naukowa wpisująca się w cele strategiczne Strategii 
Rozwoju Miasta Szczecin:
a)..........
b)..........

3. Osiągnięcia naukowe zgodnie z § 10. ust. 2 Regulaminu:
a)............
b)...........

4. Studia zagraniczne lub krajowe na innych kierunkach:
a)............
b)............

5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelni:
a).............
b)............

6. Certyfikaty, staże, kursy zawodowe związane z pracą:
a).............
b)..............

7. Patenty, zgłoszenia patentowe:
a).............
b)...........

8. Współpraca z przedstawicielem gospodarki:
a)..........
b)............

9. Inne ważne z punktu widzenia rozpatrzenia wniosku  informacje, 
w tym możliwość podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Miasto 
Szczecin a stypendystą, w zakresie działalności naukowej mającej 
wpływ na rozwój Szczecina i regionu:
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a)...........
b)..........

…………………………………………..
Data oraz czytelny podpis doktoranta

…………………………………….. …………………………………
Pieczęć Wydziału uczelni Podpis Dziekana Wydziału

Wypełnia komisja stypendialna:

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

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

Podpis Dyrektora Biura Prezydenta Miasta   …………………………………………...

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin 
z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: 
Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 
914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl    

   

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego 
RODO.

Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania stypendialnego o przyznanie 
Stypendium Artystycznego Miasta Szczecin, a w przypadku przyznania stypendium publikacja danych 
w zakresie imienia i nazwiska oraz kwoty stypendium na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Szczecin i w formie płyty CD/DVD.

Dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Miasta Szczecin oraz 
członków Komisji ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin powołanej Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Szczecin zgodnie z Regulaminem przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta 
Szczecin – stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 
26 stycznia 2016r.(zm. Uchwała Nr XX/484/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016r.)

Na zasadach określonych w RODO w zakresie danych osobowych, przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;

c) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;

d) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;

f) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem;

g) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO;
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h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie 
z przepisami RODO.

Podanie danych jest dobrowolne jednakże wymagane do realizacji celu, dla którego dane są 
przetwarzane. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W przypadku nieprzyznania stypendium dokumentacja tj. wniosek wraz z załącznikami, będzie 
zwracany wnioskodawcy.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto 
Szczecin - Urząd Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych 
osobowych/RODO”.
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