
ZARZ1\DZENIE Nr 129g NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia G CilCN~ 2019 r. 

w sprawie ogloszenia IX edycji stypendiow naukowych Prezydenta Miasta Lodzi dla 
studentow szkol wyzszych z terenu Miasta Lodzi i powolania Komisji Stypendialnej 
do dokonania oceny merytorycznej wnioskow 0 przyznanie stypendium naukowego 

Prezydenta Miasta Lodzi dla studentow szkol wyzszych z terenu Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz::tdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w zwi::tzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samorz::tdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 96 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 
2024, 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447 i 534, 577, 730 i 823), oraz § 4 ust. 4 ,,Regulaminu 
przyznawania stypendi6w naukowych Prezydenta Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych 
z terenu Miasta Lodzi", stanowi::tcego zal::tcznik do uchwaly Nr 00319/19 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyj((cia "Regulaminu przyznawania stypendi6w 
naukowych Prezydenta Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi" 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3048) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zwi::tzku z realizacj::t programu stypendialnego Prezydenta Miasta Lodzi oglaszam 
IX edycj(( stypendi6w naukowych Prezydenta Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych 
z terenu Miasta Lodzi . 

§ 2. 1. W celu dokonania oceny merytorycznej wniosk6w zlozonych w programie 
stypendialnym, 0 kt6rym mowa w § 1, powoluj(( Komisj(( Stypendialnll do dokonania oceny 
merytorycznej wniosk6w 0 przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Lodzi dla 
student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi, zwan::t dalej Komisjq, w skladzie: 
1) PrzewodniczllCY Komisji - Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Wsp6lpracy 

Mi((dzynarodowej w Departamencie Prezydenta U rz((du 
Miasta Lodzi lub jego Zast((pca; 

2) Czlonek Komisji - przedstawiciel Biura Rozwoju Gospodarczego i Wsp6lpracy 
Mi((dzynarodowej w Departamencie Prezydenta Urz((du 
Miasta Lodzi; 

3) Sekretarz Komisji - przedstawiciel Biura Rozwoju Gospodarczego i Wsp61pracy 
Mi((dzynarodowej w Departamencie Prezydenta Urz((du 
Miasta Lodzi. 

2. Sekretarz uczestniczy w pracach Komisji bez prawa oceny wniosk6w. 
3. Do skladu Komisji, z prawem oceny wniosk6w, zapraszam przedstawicieli Rady 

ds. Szkolnictwa Wyzszego i Nauki przy Prezydencie Miasta Lodzi reprezentuj'lcych nast~ujllce 
uczelnie: 
1) Uniwersytet L6dzki; 
2) Politechnik(( L6dzk4 
3) Uniwersytet Medyczny w Lodzi; 
4) Akademi(( Sztuk Pi((knych im. Wladyslawa Strzemiilskiego w Lodzi; 



5) Akademi(( Muzyczn£l im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi; 
6) Pailstwow£l WYZSZ£l Szkol(( Filmow£l, Telewizyjn£l i Teatraln£l im. Leona Schillera w Lodzi. 

§ 3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosk6w 0 przyznanie stypendium 
naukowego Prezydenta Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi 
zgodnie z Regulaminem pracy Komisji, stanowi£lcym zal£lcznik Nr 1 do zarz£ldzenia. 

§ 4. Wz6r wniosku, 0 kt6rym mowa w § 3, stanowi zal£lcznik Nr 2 do zarz£ldzenia. 

§ 5. Wz6r umowy stypendialnej stanowi zal£lcznik Nr 3 do zarz£ldzenia. 

§ 6. Wykonanie zarz£ldzenia powierzam Dyrektorowi Biura Rozwoju Gospodarczego 
i Wsp6lpracy Mi((dzynarodowej w Departamencie Prezydenta Urz((du Miasta Lodzi. 

§ 7. Zarz£ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

____ T __ PRE~~ 
Hanna ZDANOWSKA 



Zahtcznik N r 1 
do zarz'ldzenia Nr .12.9g'VIIV 19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 u~ 2019 r. 

Regulamin pracy Komisji Stypendialnej 
do dokonania oceny merytorycznej wnioskow 0 przyznanie stypendium naukowego 

Prezydenta Miasta Lodzi dla studentow szkol wyzszych z terenu Miasta Lodzi 

§ 1. Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa 0: 

1) Biurze Rozwoju Gospodarczego i Wsp6lpracy Mit(dzynarodowej - nalezy przez to rozumiec 
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wsp6lpracy Mit(dzynarodowej w Departamencie Prezydenta 
Urzt(du Miasta Lodzi; 

2) Komisji - nalezy przez to rozumiec Komisjt( Stypendialn'l, powolan'l przez Prezydenta 
Miasta Lodzi do dokonania oceny merytorycznej wniosk6w 0 przyznanie stypendiurn 
naukowego Prezydenta Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi; 

3) Przewodnicz'lcym - nalezy przez to rozumiec Przewodnicz'lcego Kornisji; 
4) programie stypendialnym - nalezy przez to rozumiec aktualn'l edycjt( stypendi6w naukowych 

Prezydenta Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi; 
5) wniosku - nalezy przez to rozumiec wniosek 0 przyznanie stypendium naukowego 

Prezydenta Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi; 
6) kandydatach - nalezy przez to rozumiec osoby posiadaj'lce tytul laureata lub finalisty 

og6lnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej , ubiegaj'lce sit( 0 przyznanie 
stypendium naukowego Prezydenta Miasta Lodzi; 

7) uchwale - nalezy przez to rozumiec uchwalt( Nr IXI319/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
8 maja 2019 r. w sprawie przyjt(cia "Regulaminu przyznawania stypendi6w naukowych 
Prezydenta Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi"; 

8) stypendyscie - nalezy przez to rozumiec studenta 16dzkiej uczelni wyzszej, kt6remu zostalo 
przyznane stypendium naukowe Prezydenta Miasta Lodzi; 

9) umowie - nalezy przez to rozumiec umowt( stypendialn'l zawart'l pomit(dzy stypendyst'l 
a Miastem L6dz. 

§ 2. Po uplywie terminu skladania wniosk6w Przewodnicz'lcy zwoluje posiedzenie Komisji 
oraz informuje wszystkich jej czlonk6w 0 jego terrninie. 

§ 3. 1. Komisja obraduje na posiedzeniu bez udzialu kandydat6w. 
2. Udzial w pracach Kornisji jest nieodplatny i za udzial w posiedzeniu jej czlonkom nie 

przysluguje zwrot koszt6w podr6zy. 
3. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodnicz'lcy, a w przypadku jego nieobecnosci 

wyznaczony przez Przewodnicz'lcego czlonek Kornisji. 
4. Komisja obraduje w obecnosci przynajmniej polowy jej skladu, a czlonkowie swoj'l 

obecnosc potwierdzaj'l na liscie obecnosci. 
5. Wszyscy czlonkowie Komisji na jej posiedzeniu podpisuj'l oswiadczenie, kt6rego wz6r 

okresla zal'lcznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
6. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protok61 koncowy podpisuje Przewodnicz'lcy. 



7. Obsrug€( organizacyjno-techniczn&. Kornisji zapewnia Biuro Rozwoju Gospodarczego i 
W sp6lpracy Mi€(dzynarodowej. 

§ 4. 1. W toku pracy Komisji wyr6znia si€( nast€(puj&.ce etapy: 
1) zapoznanie Komisji z ocen&. forma1n&. wniosk6w sporz&.dzon&. przez wyznaczonych 

pracownik6w Biura Rozwoju Gospodarczego i Wsp6lpracy Mi€(dzynarodowej; wz6r karty 
oceny formalnej wniosk6w 0 przyznanie stypendiurn naukowego Miasta Lodzi dla student6w 
szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi okresla zal&.cznik Nr 2 do niniejszego Regularninu; 

2) ocen€( merytoryczn&. wniosk6w dokonywan&. odr€(bnie przez kazdego z czlonk6w Komisji 
na formularzu Karty Oceny Merytorycznej Wniosk6w, kt6rej wz6r okresla zal&.cznik Nr 3 
do niniejszego Regularninu; czlonkowie Kornisji wpisuj&. oceny poszczeg6lnych wniosk6w 
w Karty Oceny Merytorycznej Wniosk6w i podpisuj&. si€( na kartach, na kt6rych dokonali 
oceny; przy ocenie wniosk6w brane s&. pod uwag€( kryteria oceny i skale punktowe 
wyszczeg6lnione w uchwale; 

3) okreslenie oceny l&.cznej i koncowej danego wniosku; w przypadku oceniania punktowego, 
ocena l&.czna dane go wniosku, wystawiona przez czlonka Komisji, jest sum&. wystawionych 
przez niego ocen cz&.stkowych; ocena koncowa dane go wniosku jest sredni&., obliczon&. 
z dokladnosci&. do drugiego rniejsca po przecinku, z ocen l&.cznych wystawionych przez 
osoby, kt6re ocenily ten wniosek; 

4) sporz&.dzenie listy rankingowej wniosk6w; 
5) przygotowanie listy kandydat6w na stypendyst6w w oparciu 0 lokat€( na liscie rankingowej 

wniosk6w; 
6) sporz&.dzenie protokoru koncowego oraz zestawienia zbiorczego zawieraj&.cego wykaz 

kandydat6w, kt6rych wnioski zostaly zaopiniowane pozytywnie wraz z liczb&. przyznanych 
punkt6w oraz wysokosci&. proponowanego stypendiurn oraz wykaz kandydat6w, kt6rych 
wnioski zostaly zaopiniowane negatywnie; Komisja proponuje wysokosci stypendi6w 
w oparciu 0 tryb realizacji stypendium okreslony w uchwale; 

7) przekazanie protokoru, 0 kt6rym mowa w pkt 6 przez Przewodnicz&.cego Kornisji 
do rozstrzygni€(cia Prezydentowi Miasta Lodzi lub wyznaczonemu Wiceprezydentowi Miasta 
Lodzi. 

2. Od rozstrzygni€(cia, 0 kt6rym mowa w ust. 1 pkt 7 nie przysruguje odwolanie. 

§ 5. Po rozstrzygni€(ciu post€(powania przez Prezydenta Miasta Lodzi lub wyznaczonego 
Wiceprezydenta Miasta Lodzi, Przewodnicz&.cy, bez zb€(dnej zwloki, przekazuje wyniki 
post€(powania do Biuletynu Informacji Publicznej Urz€(du Miasta Lodzi (www.bip.uml.lodz.pl). 
oraz na stron€( intemetow&. programu "Mlodzi w Lodzi", (http: //rnlodziwlodzi.pl, w zakladce 
Inicjatywy - Stypendia Miasta Lodzi), celem zarnieszczenia. 

§ 6. 1. 0 przyznaniu stypendium, w irnieniu Prezydenta Miasta Lodzi, Biuro Rozwoju 
Gospodarczego i Wsp6lpracy Mi€(dzynarodowej informuje jednostk€( organizacyjn&. 
uczelnilwydzial stypendysty, prowadz&.cy jednolite studia magisterskie/studia pierwszego 
stopnia. 

2. W informacji, 0 kt6rej mowa w ust. 1 podaje si€( nazwisko studenta, kwot€( 
i okres wyplacania stypendium, warunki wyplacania stypendium, a takZe warunki dla utraty 
prawa do wyplaty stypendium. 

§ 7. 1. Kandydaci zostan&. powiadomieni 0 wyniku rozpatrzenia wniosk6w w forrnie 
pisernnej lub drog&. elektroniczn&.. 



2. Wnioski kandydat6w, kt6rym zostalo przyznane stypendium zostaj~ dol~czone 

do dokumentacji sprawy. Dokumenty pozostalych kandydat6w bt(d~ przechowywane przez Biuro 
Rozwoju Gospodarczego i Wsp6lpracy Mit(dzynarodowej przez okres 1 rniesi~ca od dnia 
upowszechnienia informacji 0 wyniku rozstrzygnit(cia postt(powania. W okresie tym kandydaci 
bt(d~ mogli dokonywac odbioru swoich wniosk6w za potwierdzeniem odbioru. Biuro Rozwoju 
Gospodarczego i Wsp61pracy Mit(dzynarodowej nie odsyla dokurnent6w kandydatom. Po 
uplywie okresu 1 miesi~ca od dnia upowszechnienia informacji 0 wyniku rozstrzygnit(cia 
postt(powania, nieodebrane przez kandydat6w wnioski zostan~ zniszczone przez pracownik6w 
Biura Rozwoju Gospodarczego i Wsp6lpracy Mit(dzynarodowej. 

3. W przypadku utraty prawa stypendysty do stypendium, pozostala kwota moze zostac 
przyznana osobie, kt6rej wniosek znajduje sit( na liscie rankingowej na najwyzszym miejscu nie 
objt(tyrn stypendium. 

4. Ostateczn~ decyzjt( 0 utracie prawa do stypendium, obowi~zku zwrotu niesrusznie 
wyplaconego stypendium, rozszerzeniu listy stypendyst6w podejmuje Przewodnicz~cy Komisji 
Stypendialnej. 

5. Warunki, terminy oraz okres wyplacania stypendium, obowi~zki stypendysty, a takZe 
warunki dla utraty prawa do wyplaty stypendium regulowac bt(d~ umowy zawarte pornit(dzy 
Miastem L6dz a stypendystami. 

§ 8. Komisja dokonuje wszelkich rozstrzygnit(c przy obecnosci co najrnniej polowy skladu. 



• 

Zahlcznik N r 1 
do Regulaminu 

OSWIADCZENIE CZLONKA KOMISJI STYPENDIALNEJ 
IX edycji stypendiow naukowych Prezydenta Miasta Lodzi dla studentow 

szkol wyzszych z terenu Miasta Lodzi 
na rok akademicki 2019/2020 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~/pozostaj~· w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z osobami biorllcymi udzial w programie stypendialnym Prezydenta Miasta Lodzi dla studentow 
szkol wyzszych z terenu Miasta Lodzi, ktory moze budzic uzasadnionll Wlltpliwosc co do mojej 
bezstronnosci podczas oceniania wnioskow aplikacyjnych. 

L6dZ, dnia ........................... . 
Czyte lny podpis osoby sk ladaj'lcej oswiadczenie 

*niepotrzebne skreslic 



Zahtcznik N r 2 
do Regulaminu 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKOW KANDYDATOW DO STYPENDIUM NAUKOWEGO PREZYDENTA MIASTA 
LODZI DLA STUDENT OW SZKOL WYZSZYCH Z TERENU MIASTA LODZI 

Karta oceny formalnej wniosku 0 przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta lodzi dla student6w szk6t wyZszych z terenu Miasta lodzi 

Ocena Kwalifikacja 
Wniosek ztoi:ony z Wniosek ztoi:ony*: formalna* wniosku do 

wymaganymi oceny 
zati\cznikami*: merytorycznej* 
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Czytelny podpis osoby oceniaj'tcej wnioski: t.6dz, dnia: 



Zahlcznik N r 3 
do Regulaminu 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKOW KANDYDATOW DO STYPENDIUM NAUKOWEGO PREZYDENTA 
MIAST A LODZI DLA STUDENTOW SZKOL WYZSZYCH Z TERENU MIASTA LODZI 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSK6w KANDYDAT6w 

Czlonek Komisji Stypendialnej : ... ... ... ..... .. ...... ... ..... ....... .. ...... 

KRYTERIA OCENY 

• 
LaureatIFlnalista 

Laureat 
olimpiady Dotychczasowe 

Lp. Nr Nazwisko 1m" 
Nazwa Nazwa Kierunek przedmlotowej Flnalista olimpiady oSilUlnl,cia Suma 

, 
Uwagl 

wniosku uczelnl wydziatu studi6w (nazwa olimpiady lub przedmlotowej lub naukowe 
, 

przedmiotowej) tematycznej tematycznej (odO do30 
(0 lub 40 pkt.) (0·30 pkt.) punkt6w) 

: 

. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

... 

DATA I PODPIS t6dz, dnia .......... .......... . .... .. .. .. .. .. ..... .. .. ...... ... ... ... . 
.- - Ipodpisl : ~ 

------



WNIOSEK 

Zahtcznik Nr 2 
do zarz'l.dzenia Nr Al9& NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 OlJjY~ 2019 r. 

o PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO PREZYDENTA MIASTA LODZI 
DLA STUDENTOW SZKOL WYZSZYCH Z TERENU MIASTA LODZI 

w roku akademickim 2019/2020, edycja IX 

1. lmi~ i nazwisko: 

2. Data i miejsce urodzenia: 

3. Adres zameldowania: 

4. Numer telefonu: 

5. Adres e-mail: 

6. Nazwa i rok olimpiady, w ktorej 
kandydat zostal 
Finalist~lLaureatem, uzyskany w 
niej tytul, miejsce 

7. Planowana uczelnia: 

8. Planowany kierunek studiow: 

9. Informacje na temat 
dodatkowych osi~gni~c, aktywnosci 
naukowe.i i spoleczne.i 

URZJ\D MIAST A LODZI 

Biuro Rozwoju Gospodarczego 

i Wspolpracy Mi~dzynarodowej 

w Departamencie Prezydenta 

al. Politechniki 32, 93-590 Lodi 

I pi~tro, p. 114 



10. Zal~czniki do Wniosku (odznaczyc 'X'): 
a) 

b) 
c) 

potwierdzona za zgodnosc z oryginalem kserokopia dyplomu fmalisty lub 
laureata olimpiady przedmiotowejltematycznej 
dokumenty potwierdzaj ~ce dotychczasowe osi~i«cia naukowe studenta 
oswiadczenie studenta 

czytelny podpis kandydata 

Oswiadczenie Studenta 

1. Oswiadczam, ie zamieszkuj~ lub planuj~ zamieszkanie na terenie Miasta Lodzi (w 
przypadku rozpocz~cia studi6w na 16dzkiej uczelni). 
2.Zapoznalemllam si~ i akceptuk warunki "Regulaminu przyznawania stypendi6w 
naukowych Prezydenta Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyiszych z terenu Miasta Lodzi ", a 
takie warunki Regulaminu pracy Komisji. 
3. Oswiadczam, ie powyiszy Wniosek 0 przyznanie stypendium naukowego zostal wypelniony 
zgodnie ze stanem Jaktycznym. * * 
4. Prawdziwosc powyiszych danych potwierdzam wlasnor~cznym pod pis em .. 

czytelny podpis kandydata 

* niewlasciwe skre.slic 



ZGODA NA PRZETW ARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula infonnacyjna dotycz(lca przetwarzania danych osobowych, dla ktorych administratorem 
danych jest Prezydent Miasta Lodzi. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogolnego rozporz(ldzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (rozporz(ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi(lzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporz(ldzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 
z poin. zm.)' uprzejmie informujemy, ze: 

1. Adrninistratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzib(l w Lodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Lodi, tel.: +48 (42) 638-44-44, e-mail: 1ckm@urnl.lodz.pl. 

2. Administrator wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktorym moze sit( Pani 1 Pan 
skontaktowae poprzez e-mail iod@urnl.lodz.pl b(ldZ telefonicznie +48 (42) 638-59-50. Z 
inspektorem ochrony danych mozna sit( kontaktowae we wszystkich sprawach 
dotycz(lcych przetwarzania danych osobowych przez Urz(ld Miasta Lodzi oraz korzystania 
z praw zwi(lzanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzt(dzie 
Miasta Lodzi. Ogoln(l podstawt( do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e 
ogolnego rozporz(ldzenia. Ogolne cele przetwarzania danych zostaly wskazane 
w nastt(puj(lcych przepisach: 

a) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz(ldzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
506); 

b) ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz(ldzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz.511). 

Dokladne infonnacje 0 celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych 
s~ dostt(pne w szczegolowych wykazach zadan, realizowanych przez wewnt(trzne 
komorki organizacyjne Urzt(du Miasta Lodzi. 

4. Dane osobowe mog(l bye udostt(pniane innym podmiotom, uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowi(lzuj(lcych przepisow prawa, a ponadto odbiorcom danych 
w rozumieniu przepisow 0 ochronie danych osobowym, tj. podmiotom swiadcz(lcym 
uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi infonnatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane 
osobowe mog(l bye rownieZ przekazywane do panstw trzecich, na podstawie szczegolnych 
regulacji prawnych, w tym umow mit(dzynarodowych. 

1 Zmiana wymienionego rozporz(ldzenia zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, 
str. 2. 



5. Dane osobowe b((det przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.). 

6. W zwietzku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 
1) dost((pu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 ogolnego rozporzetdzenia; 
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogolnego rozporzetdzenia; 
3) usuni((cia danych, na podstawie art. 17 ogolnego rozporzetdzenia; 
4) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogolnego rozporzetdzenia; 
5) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogolnego rozporzetdzenia; 
6) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogolnego rozporzetdzenia 

Prawa te Set wykonywane przez Panict/Pana rowniez wzgl((dem tych os6b, w stosunku do 
ktorych sprawowanajest prawna opieka. 

7. W przypadku, w ktorym przetwarzanie danych odbywa si(( na podstawie wyrazonej zgody, 
przysluguje Pani/Panu prawo do jej cofni((cia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej 
zostala ona wyrazona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie b((det przez nas przetwarzane. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz((du Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy 0 ochronie danych osobowych. 

9. Dane nie b((det przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym r6wniez w formie 
profilowania. 

Informacje zawarte w "Regulaminie przyznawania stypendiow naukowych Miasta Lodzi dla 
studentow szkol wyzszych z terenu Miasta Lodzi", a takZe warunki Regulaminu pracy Komisji Set 
dla mnie zrozumiale dlatego oswiadczam, ze: 

r wyrazam zgod(( na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Lodzi, z siedzibet w Lodzi, 
ul. Piotrkowska 104, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgloszeniowym 
programu stypendialnego w celu rejestracji i uczestnictwa w programie stypendialnym 
Prezydenta Miasta Lodzi. 



Zahtcznik N r 3 
do zarz<tdzenia Nr4l9g IVIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 Oltrl~ 2019 r. 

WZOR UMOWY STYPENDIALNEJ DLA STUDENT A 
SZKOLY WYZSZEJ Z TERENU MIASTA LODZI 

UMOWA NR ...... .1 .... .12019 

zawarta w dniu .... . . . . . . . . . . .. 2018 r. pomi€(dzy Miastem L6di z siedzib<t 90-926 L6M, 
ul. Piotrkowska 104, NIP 725 002 89 02, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Lodzi 
Pani<t Hann€( Zdanowsk<t w imieniu, kt6rej dziala: 

..........................................................•.•••••••.•...•...•..•.••••.•.••.•...................... , 

zwanym dalej Miastem, 

a 

PanerniPani<t ... . . .. ................. . . . . . ... .. . . . . . . . . , zamieszkalyrni<t w ...... . . .. .... ................ . 
przy ul.. ........ . ................ ......... ...... .. . . . . ........... , legitymuj<tcyrni<t si€( dowodem 
osobistym nr . ... ............ . . . . . ..... , wydanym przez ... . .... . .................. . .... .. . . .. .... .. ....... , 
PESEL: ... . ....... .................. . .. , zwanctlym dalej "Stypendyst~/stk~", 

na podstawie uchwaly Nr IXI319/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 8 maja 2019 r. 
w sprawie przyj€(cia "Regulaminu przyznawania stypendi6w naukowych Prezydenta Miasta 
Lodzi dla student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi", a takZe zarz<tdzenia 
Nr. .. .. . .IVIIVI9 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia . ........... . ... 2019 r. w sprawie ogloszenia 
IX edycji stypendi6w naukowych Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych 
z terenu Miasta Lodzi i powolania Komisji Stypendialnej do dokonania oceny merytorycznej 
wniosk6w 0 przyznanie stypendium naukowego Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych 
z terenu Miasta Lodzi. 

§ 1 
1. Realizuj<tc program stypendialny na rok akademicki 2019/2020 , Miasto zobowi<tzuje si€( 

do przekazania Stypendyscie kwoty ....................... zl brutto (slownie: ... . .... ... ) z tytulu 
przyznania stypendium naukowego Miasta Lodzi w zwi<tzku z podj€(ciem przez 
Stypendystt(istk€( studi6w na kierunku: . . .. . . . . .......... .... . ... . . 

2. Wyplata stypendium zostanie dokonana w dziewi€(ciu platnosciach po ................. zl brutto 
miesi€(cznie (slownie: .......... zl), przez okres dziewi€(ciu miesi€(cy, pocz<twszy od 1 listopada 
2019 do 31 lipca roku nast€(pnego, w terminie do 9 dnia kazdego miesi<tca przelewem na konto 
bankowe Stypendysty/stki numer: ......... . ......... w banku: ...... . . .. ................. . ... . . . .... w 
spos6b nast€(puj<tcy: 



I platnosc - wyplata pierwszego stypendiurn zostanie dokonana do 9 dnia rmeSI<lca 
nast((puj<lcego po rniesi<lcu zawarcia niniejszej urnowy. 
II-IX platnosc- wyplata kolejnych stypendi6w zostanie dokonana do 9 dnia rniesi<lca za jaki 
przysluguje stypendium. 

3. Warunkiern kontynuowania wyplat w drugirn sernestrze roku akadernickiego, na kt6ry 
stypendium zostalo przyznane, jest potwierdzenie spelnienia warunk6w okreslonych 
w § 1 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i ust. 2 niniejszej urnowy. 

4. Stypendiurn jest przyznawane niezaleznie od innych wyr6znien, nagr6d fmansowych 
i stypendi6w pochodz<lcych z innych zr6del. 

§2 
Stypendysta oswiadcza, ze dane podane we wniosku 0 przyznanie stypendium naukowego 
Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych z terenu Miasta Lodzi, stanowi<lce podstaw(( 
przyznania stypendiurn, S<l zgodne z prawd<l. 

§3 
1. Stypendysta rna obowi<lzek dostarczenia na koniec miesi<lca nast((puj<lcego po zakonczeniu 

kazdego sernestru za jaki dokonano wyplat stypendiurn, zaswiadczenia z dziekanatu 
o zaliczeniu danego sernestru studi6w i posiadaniu statusu studenta 16dzkiej szkoly wyzszej . 

2. Stypendysta jest zobowi<lzany do niezwlocznego powiadornienia, za posrednictwern Biura 
Rozwoju Gospodarczego i Wsp6lpracy Mi((dzynarodowej w Departarnencie Prezydenta 
Urz((du Miasta Lodzi, Prezydenta Miasta Lodzi 0: 

1) przerwaniu studi6w; 
2) skresleniu z listy student6w; 
3) przebywaniu na urlopie, z wyj<ltkiern urlop6w naukowych w ramach przyznanych 

Stypendyscie stypendi6w zagranicznych; 
4) przedluzeniu sesji; 
5) zrnianie uczelni, kierunku studi6w; 

3. Stypendysta rna obowi<lzek dostarczenia na koniec rniesi<lca nast((puj<lcego po zakonczeniu 
drugiego sernestru za jaki dokonano wyplat stypendiurn, arkusza oceny stypendysty, zgodnie 
z wzorern stanowi<lcym zal<lcznik do niniejszej urnowy. 

§4 
1. Stypendysta traci prawo do stypendiurn Miasta Lodzi w przypadku, gdy: 

1) utracil status studenta na wskazanej w urnowie uczelni; 
2) podal nieprawdziwe dane we wniosku 0 przyznanie stypendiurn; 
3) nie zlozyl, najp6zniej do dnia podpisania urnowy, aktualnego zaswiadczenia z dziekanatu 

o posiadaniu statusu studenta 16dzkiej uczelni; 
4) nie zlozyl we wskazanym w § 1 ust. 3 terminie, potwierdzenia spelnienia warunk6w 

decyduj<lcych 0 przyznaniu stypendiurn, tj. zaswiadczenia z dziekanatu 0 posiadaniu 
statusu studenta 16dzkiej szkoly wyzszej za drugi sernestr nauki. 

2. W przypadkach, 0 kt6rych rnowa w § 3 ust. 2 pkt 1-2, nast((puje utrata stypendiurn. 
3. W przypadkach, 0 kt6rych rnowa w § 3 ust. 2 pkt 3-5, wyplata stypendium zostaje 

wstrzymana. Decyzj(( 0 wznowieniu wyplaty stypendiurn podejrnuje Przewodnicz<lcy Kornisji 
Stypendialnej . 

4. W przypadkach, 0 kt6rych rnowa w § 3 ust. 2 pkt 1-2 oraz w § 4 ust. 1 pkt 1-2, stypendysta 
jest zobowi<lzany do zwrotu nieslusznie pobranego stypendiurn. 



5. Odmowa zwrotu srodk6w 0 kt6rych mowa w ust. 4, skutkowac b«dzie podj«ciem dzialan 
prawnych przez Miasto w celu ich odzyskania. 

§5 
Wszystkie nieistotne zmiany tresci niniejszej umowy wymagaj'l formy pisemnej pod rygorem 
niewaznosci. 

§6 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz'l umow'l maj'l zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego, ustawy 0 fmansach publicznych oraz postanowienia Regulaminu 
przyznawania stypendi6w naukowych Miasta Lodzi dla student6w szk61 wyzszych z terenu 
Miasta Lodzi. 

2. Spory, jakie mog'l wynikn'lc na tie wykonywania niniejszej umowy podlegaj'l rozstrzygni«ciu 
przez s'ld wlasciwy dla siedziby Miasta. 

§7 
Umow« sporz'ldzono w trzech jednobrzmi'lcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla 
Miasta, ajeden dla Stypendysty. 

Stypendysta Miasto 



Zahtcznik do umowy nr . . .. . . ./. . .. ./. . .. . 

Arkusz oceny stypendysty 

OCENA STYPENDYSTY MIASTA LonZI 

w roku akademickim 2019/2020 

II 
Oceniany rok Rok 

I (pierwszy) 
Tennin i miejsce 

akademicki studi6w zlozenia oceny 
do Urz~du Miasta Lodzi: 

Nr indeksu: ... ............ ... .. ..... .... . Tryb 
stacjonarne 

studi6w: 

Imi~ i nazwisko studenta 

Wydziall Kierunek studiow 

OSIAGNmCIA STYPENDYSTY W OCENIANYM ROKU AKADEMICKIM 

Lp. 

UDZIAL W KONFERENCJACH NAUKOWYCH 

1) mi~dzynarodowej i ogolnopolskiej: 

I. 

2) lokalnej: 

DZIALALNOSC W KOLACH NAUKOWYCH/ORGANIZACJACH STUDENCKICH 
2. 

3. 
UDZJAL W SZKOLENIACWKURSACH 

4. 
PRZYZNANE STYPENDIA (poza Stypendium Miasta Lodzi) 

5. 
NAGRODY, WYROZNIENIA 

INNE, NlEWYMIENIONE WYZEJ DZIALALNOSCI LUB OSIAGNl~CIA, ISTOTNE DLA 
6. ROZWOJU NAUKOWEGO 

SREDNrA OCENA Z ZALlCZEN 1 EGZAMINOW OBJ~TYCH PROGRAMEM STUDlOW 
7. 

podpis Stypendysty Miasta Lodzi podpis i piecz'ltka Dziekana 


