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Pan
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za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
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Do sprawy: BRM-II.0003.1.253.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego w sprawie zasad udzielania
pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych
studentów oraz doktorantów, informuję iż stypendia te przyznawane będą na
podstawie Uchwały nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla
wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów wraz z Regulaminem
przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium dla wybitnie uzdolnionych
studentów oraz doktorantów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, stanowiący
załącznik do ww. Uchwały.
Mając na uwadze powyższe wyjaśniam, iż stypendium może być przyznane
jednej osobie:
1)

jeden raz na dwa lata akademickie w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub
drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich);

2)

jeden raz na dwa lata akademickie w ciągu studiów doktoranckich.

Regulamin określa kryteria przyznania stypendium studentom, w tym
że stypendium może być przyznane studentowi, który między innymi w terminie
określonym przez uczelnię zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia. W przypadku
studiów doktoranckich stypendium może być przyznane doktorantowi, który między
innymi w terminie określonym przez uczelnię zaliczył, co najmniej drugi rok studiów III
stopnia lub szkoły doktorskiej. Wniosek powinien zawierać w szczególności informacje
na temat działalności kandydata do stypendium w okresie ostatnich dwóch lat
akademickich.
Nr dokumentu Mdok: 354257/10/2019/W
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Dodatkowo wyjaśniam, iż student studiujący na jednolitych studiach
magisterskich może ubiegać się o przyznanie stypendium nie wcześniej niż na III roku
studiów, a następnie nie wcześniej niż na V roku, pod warunkiem, że przez kolejne
dwa lata akademickie, po okresie objętym pierwszym wnioskiem, prowadził
działalność mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i nauki. Analogiczna sytuacja
dotyczy studentów studiów I-go stopnia, którzy mogą ubiegać się o przyznanie
stypendium nie wcześniej niż na III roku studiów oraz studentów studiów II stopnia
uprawnionych do składania wniosków nie wcześniej niż na I roku studiów
uzupełniających po studiach inżynierskich i nie wcześniej niż na drugim roku studiów
uzupełniających po studiach licencjackich pod warunkiem, że przez kolejne dwa lata
akademickie po okresie objętym pierwszym wnioskiem, prowadził działalność mogącą
przyczynić się do rozwoju Lublina i nauki.
W przypadku doktorantów, o stypendium doktorant może ubiegać się nie
wcześniej niż na początku III-go roku studiów doktoranckich wykazując działalność
prowadzoną w poprzednich dwóch latach akademickich. Po raz kolejny doktorant
może ubiegać się o przyznanie stypendium pod warunkiem, że przez kolejne dwa lata
akademickie po okresie objętym pierwszym wnioskiem, prowadził działalność mogącą
przyczynić się do rozwoju Lublina i nauki czyli nie wcześniej niż na przedłużeniu
okresu odbywania studiów doktoranckich.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zgodnie z sugestiami środowiska
naukowego zapisy przedmiotowej Uchwały stworzyły możliwość ubiegania się
o stypendium przez doktorantów, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie okresu
odbywania studiów doktoranckich, nie tylko przez umożliwienie dwukrotnego
ubiegania się o stypendium, ale również przez rezygnację z kryterium dot. średniej
ocen, często nie spełnianego przez tę grupę doktorantów ze względu na brak ocen
z zaliczeń i egzaminów.
Pragnę wyjaśnić, że w przypadku osób które otrzymały stypendium
z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” na rok szkolny
2018/2019 również zastosowanie mają przepisy § 1 ust. 5. przedmiotowej Uchwały
oraz § 2 ust. 4 pkt 3 i 4 ww. Regulaminu. W związku z powyższym osoby te będą
mogły ubiegać się o przyznanie kolejnego stypendium z tego Programu na początku
przyszłego roku akademickiego tj. 2020/2021, na zasadach opisanych powyżej.
Ustalenie zasad ubiegania się o stypendium jeden raz na dwa lata akademickie
w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów
magisterskich) oraz jeden raz na dwa lata akademickie w ciągu studiów
doktoranckich, wynika z konieczności zminimalizowania ryzyka nagradzania
stypendystów dwukrotnie za tą samą działalność, gdyż ocenie podlega działalność
prowadzana w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku
o stypendium, która to działalność przyczyniła się do rozwoju Lublina i nauki.
Na zakończenie należy podkreślić, iż stypendia z „Miejskiego programu
stypendialnego dla studentów i doktorantów” mają charakter wyjątkowego
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wyróżnienia, co podkreśla też kwota przyznawanych stypendiów np. na rok
akademicki 2019/2020 łączna wysokość przyznanego stypendium w przypadku
studenta będzie wynosić 8 940 zł, w przypadku doktoranta 11 175 zł. Dlatego
przyznawanie przedmiotowego stypendium, co rok, tym samym osobom mogłoby
prowadzić do utraty wyjątkowego charakteru uhonorowywania studentów
i doktorantów za prowadzoną działalność na rzecz Miasta Lublin lub nauki.
Zgodnie z § 4 Uchwały nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września
2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów
naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów wraz
z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium dla wybitnie
uzdolnionych studentów oraz doktorantów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin,
termin składania wniosków w 2019 r. określi Prezydent Miasta Lublin w drodze
zarządzenia. Zarządzenie może być wydane dopiero po wejściu w życie
przedmiotowej Uchwały tj. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Dlatego w bieżącym roku termin
składania wniosków będzie późniejszy niż w kolejnych latach tj. 1 - 31 października.
Mając na uwadze wątpliwości Pana Radnego w zakresie interpretacji
uregulowań § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 Uchwały, stosowne wyjaśnienia zostaną
upowszechnione wraz z informacją o terminie składania wniosków.

Zastępca Prezydenta
Mariusz Banach
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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