
 
 

UCHWAŁA NR LI/1325/22 
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów 
solidarnościowych dla obywateli polskich i cudzoziemców – studiujących we Wrocławiu, 

działających na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i 583) w związku z art. 96 ust. 2 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyznaje się stypendia dla studentów studiujących we Wrocławiu, którzy ukończyli I rok studiów 
I stopnia, kontynuują studia na I lub II roku studiów II stopnia lub ukończyli I rok studiów jednolitych 
magisterskich w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na uczelniach publicznych  

i niepublicznych.  

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyznaje się stypendia dla doktorantów studiujących we Wrocławiu, którzy 
ukończyli I rok studiów doktoranckich lub I rok szkoły doktorskiej, w systemie studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, w placówkach naukowych prowadzących studia 
doktoranckie oraz w podmiotach naukowych prowadzących szkoły doktorskie. 

3. Przepis ust. 2 odnosi się do studiów doktoranckich prowadzonych na dotychczasowych zasadach do 
czasu  określonego w art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39, 534, z 2020 r. poz. 695, 875, 
1086, z 2021 r. poz. 1630 i 2232), to znaczy do dnia 31 grudnia 2023 r. 

§ 2. Kryteriami koniecznymi do ubiegania się o stypendium przez studentów i doktorantów, o których 
mowa w § 1 są: 

1) przedstawienie rekomendacji kandydata dotyczącej jego aktywności na rzecz wolności obywatelskich oraz 
przemian demokratycznych w Europie i na świecie, sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
złożeniem wniosku, sformułowanej przez przedstawiciela macierzystej uczelni kandydata; 

2) udokumentowanie osiągnięć naukowych lub aktywności akademickiej. 

§ 3. 1. Wnioski o udzielenie stypendium, spełniające kryteria określone w § 2, studenci oraz doktoranci 
składają do Prezydenta Wrocławia (do Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi) w terminie ogłoszonym 
w komunikacie o naborze na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego www.wca.wroc.pl.  

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 i 2; 

2) list motywacyjny zawierający maksymalnie 1800 znaków ze spacjami; 
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3) informację o innych pobieranych stypendiach. 

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane studentowi oraz doktorantowi jednokrotnie 
w czasie trwania studiów,  na okres 9 miesięcy. Zmiana trybu i zakresu kształcenia po przyznaniu stypendium 
nie uprawnia do ponownego ubiegania się o stypendium. 

4. W momencie rozpoczęcia pobierania stypendium, o którym mowa w § 1, stypendysta nie może pobierać 
innego stypendium. Wyjątek stanowią stypendia udzielone w ramach uczelni, na której studiuje. 

§ 4. 1. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) miesięcznie. 

2. Liczba przyznawanych stypendiów jest uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel 
w budżecie Gminy Wrocław. 

§ 5. 1. Prezydent Wrocławia podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów kandydatom spełniającym 
kryteria określone niniejszą uchwałą. 

2. Informację o przyznanym stypendium otrzymuje student bądź doktorant oraz uczelnia, na której studiuje. 

3. Prezydent Wrocławia publikuje listę stypendystów na stronie internetowej www.wca.wroc.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6. Stypendia wypłaca się co miesiąc, w terminie do końca danego miesiąca. 

§ 7. 1. Student lub doktorant pobierający stypendium niezwłocznie zawiadamia udzielającego stypendium 
o tym, że przestał spełniać kryteria określone uchwałą lub został skreślony z listy studentów albo doktorantów 
lub uzyskał stopień doktora. 

2. Student lub doktorant, któremu zostało przyznane stypendium, traci prawo do jego pobierania 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przestał spełniać kryteria określone uchwałą 
lub został skreślony z listy studentów lub doktorantów. 

§ 8. Wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięcia określa Rada Miejska Wrocławia 
w uchwale budżetowej. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 
Sergiusz Kmiecik 
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