
UCHWAŁA NR 218/19 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 12 września 2019 r. 
 

uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich 
uczelni wyższych. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.1) oraz art. 86 ust. 1 pkt 5 i art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.2), 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) toruńskiej uczelni – należy przez to rozumieć uczelnię działającą na podstawie ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. 
zm.), mającą siedzibę w Toruniu; 

2) studencie toruńskiej uczelni – należy przez to rozumieć studenta toruńskiej uczelni, 
studiującego na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych: pierwszego stopnia 
lub jednolitych studiach magisterskich lub drugiego stopnia, na wydziałach 
lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych w Toruniu; 

3) stypendium na start – należy przez to rozumieć stypendium, które może zostać przyznane 
studentowi toruńskiej uczelni studiującemu na I roku studiów pierwszego stopnia lub 
I roku jednolitych studiów magisterskich; 

4) stypendium naukowym – należy przez to rozumieć stypendium, które może zostać 
przyznane studentowi toruńskiej uczelni studiującemu na co najmniej II roku studiów 
pierwszego stopnia lub na co najmniej II roku jednolitych studiów magisterskich lub na 
studiach drugiego stopnia; 

5) świadectwie ukończenia szkoły – należy przez to rozumieć świadectwo ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, a w przypadku studentów 
cudzoziemców szkoły równorzędnej do szkoły ponadgimnazjalnej lub 
ponadpodstawowej. 

 
§ 2. Uchwala się Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich uczelni, 

w ramach którego będą przyznawane stypendia na start oraz stypendia naukowe, zwane dalej 
stypendiami. 

 
§ 3. 1. Stypendia wypłacane są przez okres 9 miesięcy, od 1 października danego roku do 

30 czerwca roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Studentowi kierunku, którego tok nauczania przewiduje zakończenie studiów 

w terminie wcześniejszym niż 30 czerwca, stypendium wypłaca się nie dłużej niż do ostatniego 
dnia miesiąca, w którym następuje zakończenie studiów.  

3. Stypendia przyznawane są w zależności od środków finansowych zabezpieczonych na 
ten cel w budżecie Torunia. 

4. Wysokość stypendium wynosi 500 lub 600 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.  
 
§ 4. 1. O stypendium na start może ubiegać się student toruńskiej uczelni, jeżeli spełnia 

                                                             

1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309. 
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i poz. 2245 oraz z 2019 r. 
poz. 276, poz. 447, poz. 534, poz. 577, poz. 730 i poz. 823. 



łącznie poniższe warunki: 
1) świadectwo ukończenia szkoły otrzymał nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą 

rozpoczęcia studiów; 
2) uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen nie niższą niż: 

a) 4,5 oraz posiada tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający 
z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

b) 5,0 oraz posiada inne szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia 
szkoły; 

3) zamieszkuje w Toruniu;  
4) w roku składania wniosku o przyznanie stypendium na start nie ukończył 26 lat. 

2. O stypendium naukowe może ubiegać się student toruńskiej uczelni, jeżeli spełnia 
łącznie poniższe warunki: 

1) zaliczył co najmniej I rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym 
regulaminem uczelni; 

2) uzyskał w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 potwierdzoną przez 
uczelnię; 

3) nie powtarza roku; 
4) nie przebywa na urlopie, za wyjątkiem urlopu przysługującego na podstawie regulaminu 

uczelni w związku z macierzyństwem lub ojcostwem; 
5) studia drugiego stopnia podjął nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia 

studiów pierwszego stopnia; 
6) w ostatnim roku lub w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku 

o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład 
w rozwój nauki lub sztuki, przy czym za działalność taką uważa się w szczególności: 
autorstwo lub współautorstwo prac naukowych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
dziedzin i dyscyplin naukowych, wynalazku lub wzoru użytkowego, publikacji 
książkowych, dzieł artystycznych, a także opracowań nieobjętych programem nauczania, 
udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami 
akademickimi lub naukowymi; 

7) zamieszkuje w Toruniu;  
8) w roku składania wniosku o przyznanie stypendium naukowego nie ukończył 26 lat. 

 
§ 5. 1. Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków składanych przez 

kandydatów. 
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium: 

1)  na start stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  
2)  naukowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dołącza się: 
1) kopię świadectwa ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem pkt 3; 
2) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, z zastrzeżeniem pkt 3; 
3) zaświadczenie wydane przez toruńską uczelnię, w przypadku studenta toruńskiej uczelni 

będącego cudzoziemcem, potwierdzające datę ukończenia szkoły, średnią ocen 
uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły oraz osiągnięcia, o których mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 2, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2; 

4) zaświadczenie z toruńskiej uczelni o przyjęciu na I rok studiów oraz o wybranym 
kierunku studiów; 

5) dokument potwierdzający zamieszkanie w Toruniu.  
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności naukowej lub artystycznej oraz 



osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 6,  
2) dokument potwierdzający zamieszkanie w Toruniu. 

5. Dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Toruniu jest: 
1) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, lub 
2) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowania lokalu położonego 

w Toruniu, w szczególności umowy najmu, umowy użyczenia, odpisu księgi wieczystej 
nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność kandydata, lub 

3) kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie miejsca w domu studenckim. 
6. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 lit. 2 i 3 potwierdza za zgodność 

z oryginałem kandydat do stypendium.   
7. Wniosek wraz z załącznikami składa się do Prezydenta Miasta Torunia w Punktach 

Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia lub przesyła na adres Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały 
gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, w formie pisemnej, w kopercie z dopiskiem „Wydział 
Edukacji”, w terminie od 1 października do 15 października danego roku, z zastrzeżeniem 
ust. 8. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Torunia. Wnioski złożone 
po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2019/2020 składa się w terminie 
od 1 października do 25 października 2019 r.  

9. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego, na 
pisemną prośbę kandydata.  
 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium ocenia Komisja Stypendialna, zwana dalej 
Komisją. 

2. Komisję powołuje Prezydent Miasta Torunia, określa jej skład osobowy oraz wyznacza 
przewodniczącego.  

3. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do 30 dni od upływu terminu składania 
wniosków.  

4. Do zadań Komisji należy: 
1) ocena formalna wniosku pod względem jego zgodności z wymaganiami opisanymi 

w§ 5 ust. 2-7; 
2) ustalenie zasad punktacji osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i § 4 

ust. 2 pkt 2 i 6; 
3) ocena merytoryczna wniosku, w której Komisja ocenia spełnienie kryteriów 

wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lub § 4 ust. 2 pkt 2 i 6 z uwzględnieniem zasad punktacji 
osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2; 

4) sporządzenie list rankingowych kandydatów – odrębnej dla stypendiów na start oraz 
naukowego; 

5) w przypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności na liście rankingowej 
sporządzonej dla: 
a) stypendium na start decydują kolejno: zajęcie I, II i III miejsca w finale olimpiady 

przedmiotowej zwalniającej z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, 
w dalszej kolejności wyższa średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły, 

b) stypendium naukowego decydują kolejno: prowadzenie działalności naukowej lub 
artystycznej mogącej przyczynić się do rozwoju Torunia i regionu, wyższy rok 
studiów, wyższa średnia ocen uzyskana w ostatnim roku studiów.  

5. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych zostają odrzucone. 
6. Komisja nie ma obowiązku wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia braków 

wniosku.   
 

§ 7. 1. Komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta Torunia przyznanie i wypłatę 



stypendiów studentom, których wnioski zajęły najwyższe miejsca na listach rankingowych. 
2. Ostateczną liczbę stypendiów oraz ich wysokość ustala Prezydent Miasta Torunia 

w terminie do 30 listopada danego roku, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 6. 
3. Liczba stypendystów, którym przyznano stypendium w wysokości 600 zł może 

stanowić co najwyżej 10 % wszystkich przyznanych w danym roku stypendiów.  
4. Informację o przyznaniu stypendium otrzymuje student oraz rektor właściwej 

toruńskiej uczelni.  
5. Stypendium będzie wypłacane: 

1) jednorazowo do dnia 15 grudnia danego roku za miesiące październik – grudzień; 
2) w miesięcznych ratach do dnia 15 każdego miesiąca z góry za miesiące styczeń – 

czerwiec.  
6. Ostateczną liczbę stypendiów oraz ich wysokość przyznanych na rok akademicki 

2019/2020 ustala Prezydent Miasta Torunia w terminie do 4 grudnia 2019 r. 
 

§ 8. 1. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku, gdy: 
1) zmienił miejsce zamieszkania poza Toruń; 
2) utracił status studenta toruńskiej uczelni; 
3) podał nieprawdziwe dane we wniosku. 

2. Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranego stypendium za okres, w którym 
utracił prawo do jego otrzymywania, zgodnie z ust. 1.  
 

§ 9. Łączną kwotę środków finansowych przeznaczonych na stypendia, o których mowa 
w § 2 określa Rada Miasta Torunia w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta.  

 
§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.  
 
§ 11. Tracą moc uchwały: nr 877/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku 
toruńskich szkół wyższych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2018 r. poz. 4577) oraz nr 878/14 Rady 
Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 
Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych 
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2018 r. poz. 4576). 

 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 


