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Załącznik do Uchwały Nr XL/799/21  
Rady Miasta Opola 

z dnia 27 maja 2021 r. 
 

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów uczelni z Opola wykazujących się 
znaczącymi osiągnięciami - Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta 

Opola” 
 

 
§ 1. Podstawowe pojęcia 

1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają: 

1. program Stypendialny – realizowany w oparciu o niniejszy regulamin program przyznawania 

przez Prezydenta Miasta Opola stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych, którzy wykażą 

się znaczącymi osiągnięciami, określający rodzaj stypendium, kryteria i sposób przyznawania  

stypendium, maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać się student oraz warunki 

wypłacania stypendium.  

2. stypendium – świadczenie finansowe w postaci środków pieniężnych, o którym mowa w art. 86, 

ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. 

zm.), dalej zwaną uoswin, przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych uczelni mających 

siedzibę na terenie Miasta Opola, którzy wykażą się znaczącymi osiągnięciami.  

3. kandydat – student studiów stacjonarnych uczelni mającej siedzibę na terenie Miasta Opola, 

ubiegający się o przyznanie stypendium, o którym mowa w niniejszym regulaminie.  

4. stypendysta – osoba, której przyznano stypendium w trybie określonym w niniejszym regulaminie.  

5. student – osoba, która nabyła prawa studenta zgodnie z art. 83 uoswin.  

6. uczelnia akademicka lub zawodowa mająca siedzibę na terenie Miasta Opola, zwana również 

w regulaminie uczelnią – uczelnia publiczna, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 oraz art 13 ust. 

1 pkt 1 uoswin. 

7. znaczące osiągnięcia – działalność kandydata (w roku akademickim poprzedzającym rok 

akademicki w którym otrzymywane będzie stypendium) za którą oceniane będą wnioski. Na 

podstawie oceny zostanie stworzona  lista rankingowa. W niniejszym programie stypendialnym 

przyjmuje się podział znaczących osiągnięć na następujące obszary: 

 

a. osiągnięcia, w szczególności:  

- publikacje (zwłaszcza w wydawnictwach książkowych, publikacjach zbiorowych oraz  

czasopismach specjalistycznych, wydawnictwach pokonferencyjnych), 
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- uczestnictwo w pracach zespołów badawczych lub realizacja własnych badań, zgodnie 

z podziałem badań na podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz w obszarze medycyny 

z podziałem na eksperyment leczniczy i badawczy oraz badania kliniczne, 

- działalność kulturalna lub artystyczna o jak najszerszym zasięgu, w tym np. wystawy prac 

kandydata, projekcje, publikacje, wernisaże, itp. (w tym prowadzano w ramach kół 

naukowych lub stowarzyszeń), 

- aktywna działalność oraz zaangażowanie w prace kół naukowych,  

- wystąpienia w ramach sympozjów i konferencji (zwłaszcza czynny udział - osobiste 

wygłoszenie referatów a także współautorstwo wygłaszanego referatu, udział w sesjach 

posterowych), 

- nagrody i wyróżnienia (przyznawane przez instytucje publiczne, fundacje i stowarzyszenia 

a także przez prywatnych fundatorów) o jak najszerszym zasięgu tj. w konkursach 

ogólnopolskich lub międzynarodowych w tematyce zgodnej z celami programu,  

- działania na rzecz popularyzacji nauki (tj. aktywne podejmowanie działań na rzecz 

popularyzowania nauki, sportu, kultury, sztuki czy zdrowia wśród różnorodnych grup 

odbiorców. Oceniania będzie aktywności w prasie, radiu, telewizji i internecie jak 

i poprzez bezpośredni kontakt z odbiorcą, 

- inne, szczegółowo opisane we wniosku, formy działalności lub zaangażowania kandydata 

składające się na znaczące osiągnięcia kandydata,  z wyłączeniem uczestnictwa 

i ukończenia kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje kandydata. 

 

b. osiągnięcia oraz zaangażowanie w działalność społeczną lub działalność na rzecz środowiska 

akademickiego, w szczególności: 

- działalność w fundacjach i stowarzyszeniach, wolontariat, 

 - działalność w samorządzie studenckim,  

 - działalność w ramach organizacji studenckich (np. rady wydziałów, parlament studentów, 

itp.). 

8) komisja oceniająca – komisja powołana przez Prezydenta Miasta Opola w celu oceny wniosków 

o stypendium składanych do Programu Stypendialnego.  

9) rok akademicki – okres 9 miesięcy (od 1 października do 30 czerwca) w którym przyznawane są 

miesięczne stypendia. Lata kalendarzowe, których dotyczy ogłoszony nabór, podawane są w 

ogłoszeniu o którym mowa w § 4, ust. 2 niniejszego regulaminu.  

 

§ 2. Cele programu stypendialnego 

 

1. Celem dla którego realizowany jest Program Stypendialny jest wsparcie opolskiego środowiska 

akademickiego poprzez:  
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1) zachęcenie maturzystów do podejmowania nauki na opolskich uczelniach,  

2) zachęcenie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników,  

3) zachęcenie studentów do aktywnej działalności w kołach naukowych, stowarzyszeniach  

i fundacjach,  

4) zachęcenie studentów do rozwijania dorobku naukowego,  

5) wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród studentów,  

6) tworzenie wizerunku miasta oraz jego promocja jako istotnego w kraju ośrodka szkolnictwa 

wyższego.  

 

§ 3. Warunki i kryteria przyznawania stypendiów 

 

1. Warunki formalne wymagane od kandydata ubiegającego się o stypendium, których spełnienie jest 

niezbędne, aby wniosek o przyznanie stypendium został rozpatrzony. Kandydat powinien:  

1) posiadać status studenta studiów stacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich uczelni mającej siedzibę na terenie Miasta Opola,  

2) w momencie składania wniosku nie osiągnąć wieku 25 lat,  

3) ukończyć co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, 

4) legitymować się wysokimi wynikami w nauce, uprawniającymi do ubiegania się o stypendium 

rektora dla najlepszych studentów na uczelni na której student studiuje, w roku akademickim 

którego dotyczy ogłoszony nabór wniosków do programu stypendialnego, 

 5) złożyć prawidłowo wypełniony drukiem wniosek o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi 

załącznikami, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszego 

regulaminu,  

6) nie przebywać na urlopie, o którym mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 uoswin. 

2. Kryteria merytoryczne oceny wniosku kandydata ubiegającego się o stypendium wyszczególnione 

zostały w załączniku do niniejszego regulaminu, wraz ze wskazaniem punktacji i wagi dla 

każdego kryterium. Na podstawie kryteriów merytorycznych komisja oceniająca dokonuje oceny 

merytorycznej wniosków złożonych przez kandydatów.  

 

 

§ 4. Sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznane stypendium. 

(składanie, rozpatrywanie wniosków oraz tryb wyboru stypendystów) 

 

1. O ile zapewnione zostaną środki w budżecie miasta Opola na jego finansowanie Program 

Stypendialny realizowany będzie corocznie. 

2. Prezydent Miasta Opola określa i ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola:  
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- rok akademicki, którego dotyczy nabór, 

- miejsce i terminy składania wniosków o przyznanie stypendium, 

- wzór wniosku, 

- terminy procesu rekrutacyjnego. 

3. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Programu Stypendialnego na dany rok budżetowy są 

ogłaszane na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola.  

4. Stypendium może być przyznane jednemu stypendyście maksymalnie na okres 3 lat akademickich 

w ciągu całego okresu studiów na uczelni.  

5. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów 

pochodzących z innych źródeł.  

6. Dokumenty potwierdzające szczegółowo opisane we wniosku znaczące osiągnięcia kandydata, 

załączane są do wniosku po zakończeniu oceny merytorycznej wyłącznie przez kandydatów, 

którzy zostaną wybrani do przyznania stypendium w drodze decyzji, o której mowa  ust. 10. 

Zaświadczenia złożone przez kandydata załączane są w oryginale a pozostałe załączniki w postaci 

kopii potwierdzonej przez kandydata „za zgodność z oryginałem”. 

 7. Prezydent Miasta powołuje Komisję Oceniającą, której zadaniem jest ocena złożonych wniosków 

i przedstawienie Prezydentowi listy rankingowej, na której ujmowane są wnioski tylko tych 

kandydatów, którzy osiągnęli co najmniej 1/3 punktów, przyjmując za punkt odniesienia najwyżej 

punktowany wniosek w danym naborze. Umieszczenie wniosku na liście rankingowej nie 

gwarantuje otrzymania stypendium. 

8. Ocena wniosków dokonywana przez komisję oceniającą obejmuje:  

1) ocenę formalną: dokonywaną pod względem spełnienia warunków, o których mowa w §3 ust. 1 

niniejszego regulaminu oraz poprawności i kompletności wniosku i załączników,  

2) ocenę merytoryczną wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym: polegającą na 

ocenie punktowej każdego kryterium oceny, wyszczególnionych w załączniku do niniejszego 

regulaminu i przemnożenie przyznanych punktów przez wagę wskazaną w załączniku do 

niniejszego regulaminu.  

9. W przypadku braków o charakterze oczywistych omyłek i uzupełnień w dokumentach złożonych 

przez kandydata, kandydat ma prawo do dokonania jednorazowej korekty i uzupełnienia po 

wezwaniu Urzędu Miasta, we wskazanym terminie lub bez wezwania – do czasu zakończenia 

pełnej oceny wniosku. Wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia w wypadku stwierdzenia: 

a) niespełnienia przez kandydata wymogów formalnych określonych w § 3 ust. 1 niniejszego 

regulaminu, 

b) nieuzupełnienia wniosku przez kandydatów (którzy zostaną wybrani do przyznania 

stypendium) o załączniki, które potwierdzą opisane we wniosku znaczące osiągnięcia 

kandydata.  
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10. Prezydent Miasta Opola podejmuje decyzję o całkowitej liczbie stypendystów oraz o przyznaniu 

stypendium poszczególnym kandydatom, o wysokości przyznawanych stypendiów i okresie na 

który zostały przyznane, na podstawie listy rankingowej przygotowanej przez komisję oceniającą, 

kierując się liczbą otrzymanych punktów oraz wysokością środków zarezerwowanych na ten cel 

w budżecie miasta.  

 11. Prezydent może podjąć decyzję o przyznaniu stypendium, w trakcie danego roku, kolejnemu 

kandydatowi z listy rankingowej w miejsce osoby, która utraciła prawo do otrzymania 

stypendium. Stypendyści wskazani w ten sposób mogą zostać wezwani do uzupełnienia 

niezbędnych dokumentów.  

12. Przed podjęciem decyzji o przyznaniu stypendium w sposób określony w ust. 11 oraz decyzji 

o utracie prawa do stypendium w okresie jego wypłaty, Prezydent może zwrócić się do Komisji 

Oceniającej o wydanie opinii.  

13. Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Opola o utracie statusu studenta, w terminie 

5 dni od dnia zaistnienia tego faktu. 

14. Decyzję o utracie prawa do stypendium oraz obowiązku zwrotu nienależnie wypłaconego 

stypendium podejmuje Prezydent Miasta Opola.  

 

 

§ 5. Maksymalna wysokość pomocy, o którą może się ubiegać student.  

Warunki wypłaty stypendium. 

 

1. Stypendia wypłacane są po podjęciu decyzji, o której mowa w § 4 ust. 10 niniejszego regulaminu. 

2. Decyzja, o której mowa w § 4 ust 10 regulaminu, zostaje podjęta po zakończeniu oceny złożonych 

wniosków i uzupełnieniu załączników potwierdzających znaczące osiągnięcia opisane we wniosku. 

3. Maksymalna miesięczna kwota stypendium, jaką może otrzymać stypendysta, wynosi 1000 złotych 

brutto. 

4. Maksymalny okres, na jaki może zostać przyznane miesięczne stypendium w ramach ogłoszonego 

naboru, to jeden rok akademicki. 

5. Stypendia za okres od października roku akademickiego do miesiąca w którym podjęta zostanie 

decyzja o której mowa w § 4 ust. 10 niniejszego regulaminu, wypłacone zostaną przelewem, 

jednorazowo w terminie do 14 dni od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna. Stypendia za 

każdy kolejny miesiąc okresu na który przyznane zostało stypendium, wypłacone zostaną 

przelewem w terminie do 10 dnia danego miesiąca. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Kandydat, poprzez złożenie wniosku o stypendium, akceptuje postanowienia niniejszego 

regulaminu.  
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2. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi załącznik: Wzór karty oceny merytorycznej 

wniosku o Stypendium Prezydenta Miasta Opola. 

 
 


