
 
Uchwała NR X/81/2011 

Rady Miasta Sopotu 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
 
w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów doktoranckich przez 
Miasto Sopot uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie wyŜsze  
 
Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 14a ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, 
Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142,146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 173a i 199a ustawy z 
dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46 poz. 
328, Nr 104 poz. 708, 711, Nr 144 poz.1043, Nr 227 poz.1658, z 2007 r. Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 
176 poz. 1238 i 1240, Nr 180 poz. 1280, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, z 2009 r. Nr  68 poz. 584, Nr 157 poz. 1241, 
Nr 161 poz. 1278, Nr 202 poz.1553, z 2010 r. Nr 57 poz. 359, Nr 75 poz. 471, Nr 96 poz. 620, Nr 127 poz. 857, z 
2011 r. Nr 45 poz. 235) 
 
 

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Zasady, tryb przyznawania oraz wysokość pomocy materialnej dla uczestników studiów 
doktoranckich określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczestników 
studiów doktoranckich stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej o którym mowa w ust.1 określa załącznik 
nr 2 do uchwały. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
 

§ 3 
 

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

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr/81/2011 

Rady Miasta Sopotu 
z dnia 29 czerwca 2011r. 

 
REGULAMIN 

Przyznawania pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich  
 
 

§ 1 
 

Pomoc materialna dla uczestników studiów doktoranckich zwana dalej „stypendium 
doktoranckim” przyznaje się w celu udzielenia wsparcia na działalność naukowo-badawczą, 
która moŜe przyczynić się do rozwoju Sopotu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.  
 
 

§ 2 
 

Do ubiegania się o stypendium doktoranckie ma prawo uczestnik stacjonarnych  
lub niestacjonarnych studiów doktoranckich publicznych i niepublicznych uczelni wyŜszych, 
który spełnia łącznie następujące kryteria: 

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów 
doktoranckich za okres ostatnich 2 lat, 

b) prowadzona działalność naukowa z ostatnich 2 lat moŜe przyczynić się do rozwoju 
Sopotu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,  

c) od otwarcia przewodu doktorskiego nie minęły 2 lata, 
d) złoŜył wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zgodnie z treścią załącznika 

nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu,  
e) jest mieszkańcem Sopotu co najmniej 5 lata. 
 
 

§ 3 
 

1. Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek doktoranta stanowiący załącznik nr 2  
do niniejszej uchwały. 

2. Wniosek z informacją o postępach w studiach musi być zaopiniowany przez promotora/ 
opiekuna pracy doktorskiej oraz kierownika studiów doktoranckich lub Dziekana Wydziału. 

3. Do wniosku naleŜy w szczególności dołączyć: 
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię indeksu doktoranta lub kopię innego 

dokumentu potwierdzającego dokonania,  
b) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,  
c) potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego, 
d) informacje o pracy doktoranckiej, 
e) w przypadku o którym mówi § 2 lit e, oświadczenie o zamieszkaniu w Sopocie przez 

okres co najmniej 5 lat, 
f) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego naleŜy złoŜyć w terminie  
od 1 października do 10 listopada danego roku akademickiego. 
 
 
 



 
 

§ 4 
 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje corocznie Prezydent Miasta Sopotu po zapoznaniu się 
z opinią i wnioskami Komisji Stypendialnej. 
2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 
a) resortowa/y Wiceprezydent Miasta Sopotu – Przewodniczący Komisji 
b) przedstawiciel/e Komisji Oświaty 
c) przedstawiciel Wydziału Oświaty 
d) przedstawiciele Trójmiejskich uczelni wyŜszych 
3. Imienny skład Komisji Stypendialnej określa Prezydent Miasta Sopotu. 
 
 

§ 5 
 

1. Stypendium przyznawane jest jednorazowo w kwocie do 5 000 zł. 
2. Liczba i wysokość stypendium, uzaleŜniona jest od wysokości środków finansowych 
zaplanowanych w budŜecie Miasta, ustalana jest corocznie przez Prezydenta Miasta Sopotu. 
 
 

§ 6 
 

W przypadku raŜącego naruszenia przez stypendystę obowiązków doktoranta przyznający 
stypendium, na wniosek Komisji, moŜe cofnąć przyznane stypendium lub nakazać jego zwrot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2   
do Uchwały Nr X/81/2011 

Rady Miasta Sopotu 
z dnia 29 czerwca 2011r. 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

……………………… 
(miejscowość, data) 

I . Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwisko i imię doktoranta 

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

2. Adres zamieszkania 

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

3. NIP ………………………....…… 4. PESEL …...……..………………… 5. Data urodzenia 

.……..……… 

6. Nr telefonu ………………………………….. 7. Adres e-mail ……………..……………... 

8. Uczelnia, Wydział, rok i kierunek 

studiów..........................……………………………………………..…………………………

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

9. Data otwarcia przewodu 

doktorskiego………………………………………………………...………………………….. 

 

II.  Uzasadnienie wniosku (w przypadku braku miejsca proszę załączyć uzasadnienie na 

osobnym dokumencie – jako załącznik) 

1. Uzasadnienie wniosku. (osiągnięcia wraz z dokumentacją): 
…………………………...………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………..……… 
 (data , podpis wnioskodawcy) 



 
2. Opinia promotora/ opiekuna pracy doktorskiej o dotychczasowym przebiegu studiów 

doktoranckich z uwzględnieniem postępów w pracy naukowej oraz zaangaŜowaniu w 

pracy dydaktycznej (moŜna załączyć odrębne pismo): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
……………….…………………… 

(data, podpis i pieczątka) 
 

3. Opinia kierownika studiów doktoranckich lub Dziekana Wydziału (moŜna załączyć 
odrębne pismo): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………….……………………… 
(data, podpis i pieczątka) 


