
 
 
 

UCHWAŁA Nr XXVI/555/12               
RADY MIASTA GDYNI 

z 19 grudnia 2012 r. 
 
w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla 
studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 142 poz. 1591 ze zm.)1 w związku z art. 173 a i 199a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. z 2012 r. Nr 572 j.t.) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:  

 
 

§ 1 
 

Ustanawia się stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się 
badaniem dziejów Gdyni oraz przyjmuje zasady i tryb przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta 
Gdyni dla studentów i doktorantów, które określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta 
Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

. 
Uchyla się Uchwałę Nr XIII/320/07 Rady Miasta Gdyni z 24 października 2007 roku w sprawie: ustalenia zasad 
i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni. 

 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
dr inŜ. Stanisław Szwabski  

 
 
 
 

                                                 
1  
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220,  

Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. 
U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 
128, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 
1218, Dz. U. z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, w Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, w Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 
142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, w Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 
1281, Nr 149 poz.887, Dz. U. z 2012 r. Nr 567 

 



 
Załącznik nr 1  

do Uchwały nr XXVI/555/12 
RADY MIASTA GDYNI  

z 19 grudnia 2012 r.  

 
 
Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla 
studentów i doktorantów. 
 

§ 1 
Rodzaj pomocy materialnej 
1. Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdyni przyznaje się: 
Studentom i doktorantom wszystkich uczelni w Polsce, którzy przygotowują 
pracę magisterską bądź doktorską na temat dziejów Gdyni. 
 

 § 2 
Sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną 
1. O stypendia naukowe mogą ubiegać się studenci ostatniego roku studiów 
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz doktoranci po 
otwarciu przewodu doktorskiego. 
2. Wzór wniosków: o przyznanie stypendium dla studenta i o przyznanie 
stypendium dla doktoranta stanowią odpowiednio: załącznik Nr 1 i Nr 2 do 
Regulaminu. 
3. Do wniosku o stypendium naleŜy dołączyć: 
1) opinię kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, 
2) szczegółowy konspekt pracy magisterskiej/doktorskiej 
3) bibliografię pracy magisterskiej/doktorskiej 
4) opinię promotora pracy magisterskiej/doktorskiej 
5) odpis dyplomu ukończenia studiów wyŜszych (dotyczy doktorantów) 
4. Wnioski o stypendia naukowe, wraz z załącznikami, o których mowa w § 3 
ust. 1 naleŜy składać w terminie do dnia 20 października kaŜdego roku 
kalendarzowego w Urzędzie Miasta Gdyni w Kancelarii Ogólnej. 
5. Wnioski niekompletne lub złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
§ 3 

Sposób wyłaniania studentów i doktorantów, którym będzie przyznana 
pomoc materialna 
1. Stypendia naukowe przyznaje Prezydent Miasta Gdyni, po wcześniejszym 
zaopiniowaniu wniosków przez organ doradczy Prezydenta Miasta Gdyni - 
Radę Programową ds. Badania Dziejów Gdyni i Twórczości Literackiej 
Związanej z Gdynią przy Prezydencie Miasta Gdyni, powołaną przez 
Prezydenta Miasta jako organ doradczy. 



2. Stypendia naukowe dla studentów przyznawane są na okres jednego roku 
akademickiego, natomiast dla doktorantów na okres dwóch lat akademickich i 
podlegają wypłacie na koniec kaŜdego miesiąca roku akademickiego. 
3. Ustala się, Ŝe corocznie mogą być przyznane nie więcej niŜ cztery stypendia 
naukowe Prezydenta Miasta Gdyni. 
4. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nie przysługuje odwołanie. 
5. Dokumentację stypendium stanowią: 
a) kompletne wnioski o stypendium 
b) protokół posiedzenia Rady Programowej ds. Badania Dziejów Gdyni i 
Twórczości Literackiej Związanej z Gdynią przy Prezydencie Miasta Gdyni 
6. Stypendyści zobowiązani są do przekazania dwóch egzemplarzy pracy 
magisterskiej/doktorskiej – jednej do zbiorów Muzeum Miasta Gdyni i drugiej 
do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni. 

 
§ 4 

Maksymalna wysokość pomocy materialnej, o którą moŜe się ubiegać 
student i doktorant 
1. Rada Miasta Gdyni ustala corocznie w budŜecie kwotę przeznaczoną na 
stypendia. 
2. Wysokość stypendium zarówno dla studentów jak i doktorantów nie moŜe 
przekroczyć kwoty 500,- zł miesięcznie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

................................., dnia ..........................................  r. 
 
          ( p i e c zę ć  U c z e l n i )  
 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 
STYPENDIUM NAUKOWEGO PREZYDENTA MIASTA GDYNI 

d l a  s t u d e n t a 
zajmuj ącego się badaniem dziejów Gdyni 

na rok akademicki  ……. /……… 
 
 
1.  Imię i nazwisko studenta ....................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania i nr tel. ................................................................................................................... 

3. Uczelnia ................................................................................................................................................. 

    Wydział .................................................................................................................................................. 

    Kierunek studiów ................................................................................................ Rok studiów ............. 

4. Potwierdzona średnia ocen ................................................................................................................      

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

5. Opinia Uczelni o osiągnięciach naukowych i przebiegu studiów: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      

 Składając powyŜszy wniosek potwierdzam jednocześnie zapoznanie się z obowiązującymi 
„Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni”. 
 
 
 
       ........................................................... 
            Podpis studenta-wnioskodawcy 
Zał ączniki :  

1. Konspekt pracy magisterskiej, 
2. Bibliografia pracy, 
3. Opinia Promotora pracy magisterskiej. 



 

  
................................., dnia ........................................  r. 

 
          ( p i e c zę ć  U c z e l n i )  
 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 
STYPENDIUM NAUKOWEGO PREZYDENTA MIASTA GDYNI 

d l a  d o k t o r a n t a  
zajmuj ącego się badaniem dziejów Gdyni 

na la ta akademickie ……/……. i  ……… /……….. 
 
 
 
1.  Imię i nazwisko doktoranta ..................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania i nr tel. ..................................................................................................................... 

3. Uczelnia ................................................................................................................................................... 

    Wydział .................................................................................................................................................... 

4. Miejsce i data ukończenia studiów .......................................................................................................... 

5. Miejsce i data otwarcia przewodu doktorskiego ..................................................................................... 

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

6. Aktualne miejsce pracy ........................................................................................................................... 

7. Opinia Władz Uczelni ............................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

     

 Składając powyŜszy wniosek potwierdzam jednocześnie zapoznanie się z obowiązującymi 
„Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni”. 
 
 
 
       ............................................................. 
           Podpis doktoranta-wnioskodawcy 
Zał ączniki :  

1. Konspekt pracy doktorskiej, 
2. Bibliografia pracy, 
3. Opinia Promotora pracy doktorskiej, 
4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyŜszych. 

 
 


