
EDYCJA I 
 

REGULAMIN 
przyznawania stypendiów solidarnościowych 

(na podstawie zapisów Uchwały 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.) 
 

 
 

ROZDZIAŁ I  
Postanowienia ogólne 

§1 
 

1. Regulamin określa warunki i tryb ubiegania się o stypendium o którym mowa w § 1 
ust. 1 i 2 uchwały 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, a także sposób oceny wniosków.  
2. Celem programu jest wsparcie studentów i doktorantów studiujących we Wrocławiu, 
działających na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie  
i na świecie oraz promowanie postawy obywatelskiej i społeczeństwa otwartego. 
3. Stypendium realizowane jest przez Prezydenta Wrocławia, którego reprezentuje 
Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia.  
 

ROZDZIAŁ II 
Warunki i termin ubiegania się o stypendium 

§2 
 
1. O stypendium może ubiegać się student lub doktorant który:  
a) ukończył I rok studiów I stopnia, kontynuuje studia na I lub II roku studiów II stopnia 
lub ukończył I  rok studiów jednolitych magisterskich w systemie studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych we Wrocławiu,  
b) ukończył 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 we Wrocławiu, 
c) przedstawi pisemną rekomendację dotyczącą jego aktywności na rzecz wolności 
obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie, sporządzoną  nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku, sformułowaną przez 
przedstawiciela macierzystej (wrocławskiej) uczelni kandydata, 
d) udokumentuje osiągnięcia naukowe lub aktywność akademicką, 
e) złoży w wymaganym terminie kompletny wniosek, o którym mowa w ust. 2.  
2. Poprawnie złożony wniosek powinien zawierać:  
a) dane studenta lub doktoranta, w tym dane kontaktowe, 
b) dane uczelni (nazwa uczelni, wydział, kierunek studiów, tryb studiów), 
c) rok studiów/etap studiów, 
d) informację o innych pobieranych stypendiach, 
e) list motywacyjny w języku polskim (zawierający maksymalnie 1800 znaków ze 
spacjami), 
f) udokumentowane osiągnięcia naukowe lub aktywność akademicką zaświadczenie  

o studiowaniu z uczelni macierzystej (wrocławskiej), 
g) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) oraz akceptację oświadczeń. 

 



 
 

§3 
 
1. Komunikat o rozpoczęciu naboru i terminie składania wniosków w ramach programu 
stypendialnego publikowany będzie każdorazowo na stronie internetowej Wrocławskiego 
Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl). 
2. Na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl) 
dostępny jest wniosek o przyznanie stypendium dla studentów i doktorantów, który 
studenci i doktoranci ubiegający się o stypendium wypełniają i składają w sekretariacie 
Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Rynek 13, II 
p., 50-101 Wrocław). 
 

 
 

§ 4 
 

1. Stypendium może być przyznane studentowi lub doktorantowi jednokrotnie w czasie 
trwania studiów, na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów przez 
Stypendystę po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się  
o nie.  
2. Wysokość przyznawanego stypendium wynosi 500,00 złotych miesięcznie. 
3. Liczba ogłoszonych naborów oraz przyznawanych stypendiów jest uzależniona od 
wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Wrocław. 
4. Stypendium za dany miesiąc wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy 
Stypendysty. Podstawą do wypłaty stypendium jest dostarczenie przez Stypendystę 
„formularza do wypłaty”, w terminie wskazanym przez Biuro Współpracy z Uczelniami 
Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia po opublikowaniu zarządzenia Prezydenta 
Wrocławia zatwierdzającego listę stypendystów wyłonionych w danej edycji programu 
stypendialnego. 
5. Wypłata pierwszego stypendium następuje po spełnieniu wymagań formalno-
prawnych, o których mowa w ust. 4. 
6. Wypłata stypendiów w czerwcu 2022 r. obejmuje wypłatę za maj 2022 r.  
7. Stypendium wypłacane jest w terminie do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. 
 

§ 5 
 

1. Stypendysta traci prawo do pobierania stypendium w przypadku:  
a) skreślenia z listy studentów lub doktorantów,  
b) obronienia pracy doktorskiej, 
c) zmian mających wpływ na dane zawarte w złożonym przez niego wniosku,  
a stanowiącym podstawę do przyznanego mu stypendium,  
2. Stypendysta, któremu zostało przyznano stypendium, traci prawo do jego pobierania 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym obronił pracę 
doktorską lub przestał spełniać warunki określone w § 2 ust. 1, lit. a i c,  
3. W przypadku utraty prawa do stypendium, o którym mowa w ust. 1, Stypendysta 
zobowiązany jest do zwrotu wszystkich nienależnie pobranych stypendiów wraz  
z odsetkami ustawowymi.  
4. O przypadkach określonych w ust. 1 stypendysta jest zobowiązany powiadomić Biuro 
Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia niezwłocznie od dnia 
zaistnienia zdarzenia.  
5. Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia 
stwierdza wygaśnięcie przesłanek uprawniających do pobierania stypendium w oparciu o 
posiadane informacje. Utrata prawa do stypendium zostaje potwierdzona drogą 
elektroniczną na konto poczty elektronicznej wskazanej we wniosku przez Stypendystę. 
 
 



ROZDZIAŁ III 
Ocena wniosków 

§ 6 
 

1. Komisję Stypendialną do oceny wniosków złożonych przez studentów i doktorantów 
powołuje Prezydent Wrocławia zarządzeniem.  
2. Czynności organizacyjne związane z przebiegiem programu oraz obsługę Komisji 
Stypendialnej realizuje Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego 
Wrocławia.  
3. Stypendium w danej edycji otrzymują studenci i doktoranci, którzy pozytywnie przeszli 
ocenę formalną oraz merytoryczną. W ocenie merytorycznej stanowiącej drugi etap 
oceny wniosków, Komisja Stypendialna bierze pod uwagę osiągnięcia naukowe, 
aktywność akademicka oraz aktywności na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian 
demokratycznych w Europie i na świecie kandydatów.  
 

ROZDZIAŁ IV 
Postanowienia końcowe 

§ 7 
 

1. Informację o decyzji Komisji Stypendialnej otrzymuje student lub doktorant drogą  
elektroniczną na konto poczty elektronicznej, które wskazał we wniosku oraz listownie 
uczelnia, na której studiuje.  
2. Lista stypendystów publikowana jest na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum 
Akademickiego (www.wca.wroc.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Wrocławia (www.bip.wroc.pl).  
3. Do kontaktu z osobami wskazanymi na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum 
Akademickiego (www.wca.wroc.pl) uprawniony jest kandydat.  

4. Wrocławskie Centrum Akademickie zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do 
niniejszego Regulaminu w każdym czasie.  
5. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody kandydata. 
Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Wrocławskiego 
Centrum Akademickiego  (www.wca.wroc.pl). 
 

 

 


