
Prezydent Miasta Lublin

W N I O S E K
o przyznanie stypendium 

z Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów

na rok akademicki …………………………….

 

I. DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM

Imię i nazwisko*  

Poziom kształcenia, rok studiów*  

Uczelnia*  

Wydział*  

Kierunek, specjalność*  

PESEL*  

Adres zamieszkania na terenie 
Miasta Lublin: ulica, nr domu, kod pocztowy* 

[Ustawa Kodeks cywilny określa, że 
 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu; można mieć tylko jedno miejsce

zamieszkania]

 

Numer rachunku bankowego*  

Dane do kontaktu: telefon, e-mail  

 
Pouczenia:
* - dane obowiązkowe.
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II.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH 
PRZEBIEGU STUDIÓW

 

…………………………………..…………

(imię i nazwisko studenta/doktoranta)

 

1.  Jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magi-
sterskich, w  systemie studiów stacjonarnych.*/ Jest doktorantem stacjonarnych
studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej.*

2. W terminie określonym przez uczelnię zaliczył,  co najmniej  drugi  rok
studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem stu-
diów II  stopnia.*/  W terminie określonym przez uczelnię zaliczył,  co najmniej
drugi rok studiów III stopnia lub szkoły doktorskiej.*

3. W  roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku
o stypendium student uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów
nie niższą niż 4,50 tj. …… */ W ostatnich dwóch latach akademickich przed zło-
żeniem wniosku  doktorant  opublikował  publikacje  naukowe,  za  które   łącznie
przysługiwało nie mniej  niż 150 punktów tj.  …… punktów, określone zgodnie
z wykazami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obowiązującymi w roku wy-
dania publikacji.*

4. Nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych.

* - niepotrzebne skreślić

………………………………………………
PIECZĘĆ I PODPIS 

UPOWAŻNIONEGO PRACOWNIKA UCZELNI
 

.......................................................………
   PIECZĘĆ  UCZELNI
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III. WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁALNOŚCI STUDENTA*/DOKTORANTA* MOGĄCEJ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ROZWOJU LUBLINA
W  OBSZARACH  ZBIEŻNYCH  Z ZAŁOŻENIAMI  STRATEGII  LUBLIN  2030,  PROWADZONEJ  W OSTATNICH  DWÓCH  LATACH
AKADEMICKICH PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU:
(Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI, ZA KTÓRĄ STUDENT/DOKTORANT OTRZYMAŁ UPRZEDNIO GRATYFIKACJĘ FINANSOWĄ PRZYZNANĄ PRZEZ PREZYDENTA MIA-
STA LUBLIN W SZCZEGÓLNOŚCI STYPENDIUM, NAGRODĘ, DOFINANSOWANIE).

Obszar
rozwojowy

Cel

Odniesienie
do celów
Strategii

Lublin 2030

Działalność
studenta/doktoranta

Opis 

Krótkie uzasadnienie wpływu
działalności na rozwój Miasta

Lublin

Możliwość wdrożenia lub
wykorzystania w praktyce przez

Miasto Lublin lub przedsiębiorstwa
prowadzące działalność na lokalnym

rynku wpływając na rozwój
gospodarczy Lublina (jeżeli dotyczy)

Termin
realizacji:

 Załącznik
nr:

A. Lublin
kreatywny,
akademicki i

przedsiębiorczy

Wysoka jakość
kształcenia na
każdym etapie

życia

A1    

Akademicki Lublin
– międzynarodowy

ośrodek
kształcenia 
i badań

A2    

Synergia miasta 
i uczelni

A3    

Innowacyjne 
i zrównoważone
ekosystemy
gospodarcze

A4    

Kultura
przedsiębiorczości 
i nowoczesna
infrastruktura
biznesu

A5    
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Obszar
rozwojowy

Cel

Odniesienie
do celów
Strategii

Lublin 2030

Działalność
studenta/doktoranta

Opis 

Krótkie uzasadnienie wpływu
działalności na rozwój Miasta

Lublin

Możliwość wdrożenia lub
wykorzystania w praktyce przez

Miasto Lublin lub przedsiębiorstwa
prowadzące działalność na lokalnym

rynku wpływając na rozwój
gospodarczy Lublina (jeżeli dotyczy)

Termin
realizacji:

 Załącznik
nr:

B. Lublin
zielony 

i
zrównoważony
urbanistycznie

Spójny system
zieleni miejskiej

B1    

Sieć
zrównoważonego

transportu
B2    

Zrównoważony
rozwój

urbanistyczny
B3    

Transformacja
energetyczna

miasta 
i czyste powietrze

B4    

Łagodzenie zmian
klimatu w oparciu o
obiegi zamknięte

B5    

C. Lublin
otwarty,

wielopokolenio
wy i społecznie
zaangażowany

Miasto otwarte 
i włączające

C1

Miasto
wielopokoleniowe

C2

Aktywne
sąsiedztwo

C3

D. Lublin
twórczy,
aktywny i
gościnny

Miasto przemysłów
kultury

D1

Atrakcyjna oferta
sportowa i szerokie

możliwości
spędzania wolnego

czasu

D2

Miasto
rozpoznawalne

D3
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Obszar
rozwojowy

Cel

Odniesienie
do celów
Strategii

Lublin 2030

Działalność
studenta/doktoranta

Opis 

Krótkie uzasadnienie wpływu
działalności na rozwój Miasta

Lublin

Możliwość wdrożenia lub
wykorzystania w praktyce przez

Miasto Lublin lub przedsiębiorstwa
prowadzące działalność na lokalnym

rynku wpływając na rozwój
gospodarczy Lublina (jeżeli dotyczy)

Termin
realizacji:

 Załącznik
nr:

turystycznie

E. Lublin
metropolitalny

Lublin jako lider
Lubelskiego
Obszaru

Metropolitalnego

E1

Rozwój funkcji
metropolitalnych

Lublina
E2

Cele
horyzontalne

Zwiększenie
atrakcyjności
Lublina jako

miejsca do życia, a
przez to
stabilizacja
potencjału

ludnościowego
miasta

1

Zrównoważony
rozwój Lublina i
Lubelskiego
Obszaru

Metropolitalnego 
z troską o zasoby

środowiska
naturalnego 
i zwiększenie
odporności
klimatycznej

2

Wykorzystanie
rozwoju technologii

3
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Obszar
rozwojowy

Cel

Odniesienie
do celów
Strategii

Lublin 2030

Działalność
studenta/doktoranta

Opis 

Krótkie uzasadnienie wpływu
działalności na rozwój Miasta

Lublin

Możliwość wdrożenia lub
wykorzystania w praktyce przez

Miasto Lublin lub przedsiębiorstwa
prowadzące działalność na lokalnym

rynku wpływając na rozwój
gospodarczy Lublina (jeżeli dotyczy)

Termin
realizacji:

 Załącznik
nr:

i cyfryzacji do
budowy

inteligentnego
miasta

Zintegrowane
zarządzanie

miastem zgodnie z
zasadami
partycypacji 
i modelem

współzarządzania.

4

Ustalając zbieżność prowadzonych działań z celami Strategii Lublin 2030, należy zapoznać się z dokumentem, a w szczególności z zakresem przedmiotowym poszczególnych obsza-

rów rozwojowych oraz celów. Dokument w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie https://lublin.eu/biznes-i-nauka/strategia/s2030/raporty/ w zakładce „Doku-
menty i raporty”. 

IV.  WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ  STUDENTA*/DOKTORANTA*  MOGĄCEJ WNIEŚĆ WKŁAD W ROZWÓJ
NAUKI PROWADZONEJ W OSTATNICH DWÓCH LATACH AKADEMICKICH PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU:

1. udział w pracach naukowo-badawczych 

Udział w pracach naukowo – badawczych 
(okres i miejsce wykonywania pracy naukowo-badawczej

potwierdzonej w umowie lub innym dokumencie
dot. realizacji programu naukowo-badawczego, krótki opis

wykonywanej pracy)

Krótkie uzasadnienie wpływu
działalności na rozwój nauki 

Możliwość wdrożenia lub wykorzystania w
praktyce przez środowisko naukowe lub

przedsiębiorstwa prowadzące działalność
na lokalnym rynku wpływając na rozwój

gospodarczy Lublina (jeżeli dotyczy)

Termin
realizacji:

 Załącznik
nr:
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Udział w pracach naukowo – badawczych 
(okres i miejsce wykonywania pracy naukowo-badawczej

potwierdzonej w umowie lub innym dokumencie
dot. realizacji programu naukowo-badawczego, krótki opis

wykonywanej pracy)

Krótkie uzasadnienie wpływu
działalności na rozwój nauki 

Możliwość wdrożenia lub wykorzystania w
praktyce przez środowisko naukowe lub

przedsiębiorstwa prowadzące działalność
na lokalnym rynku wpływając na rozwój

gospodarczy Lublina (jeżeli dotyczy)

Termin
realizacji:

 Załącznik
nr:

2. współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi

Współpraca naukowa z innymi ośrodkami
akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi
(okres prowadzenia współpracy potwierdzonej w umowie
lub innym dokumencie dot. współpracy, nazwa ośrodka

akademickiego lub naukowego, opis współpracy)

Krótkie uzasadnienie wpływu
działalności na rozwój  nauki

Możliwość wdrożenia lub wykorzystania w
praktyce przez środowisko naukowe lub

przedsiębiorstwa prowadzące działalność
na lokalnym rynku wpływając na rozwój

gospodarczy Lublina (jeżeli dotyczy)

Termin
realizacji:

 Załącznik
nr:
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3. autorstwo  lub  współautorstwo publikacji naukowych, w tym wydanych publikacji książkowych, opublikowanych artykułów, monografii,
samodzielnych tłumaczeń, opracowań źródłowych, referatów itp. (bez uwzględnienia sprawozdań, biogramów, listów do redakcji, stresz-
czeń zjazdowych i materiałów konferencyjnych z wyłączeniem materiałów ujętych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych), publikacje w formie elektronicznej
jeśli spełniają te same wymogi co publikacje w formie papierowej tj. recenzje, numer ISBN, ISSN, ISAN - nie więcej niż 8 publikacji.

Wykaz publikacji naukowych zwierający co najmniej
(tytuł publikacji, data i miejsce publikacji, liczba
współautorów, autor korespondencyjny,  liczba

przyznanych punktów według wykazów MNiSW jeśli
zostały przyznane)

Krótkie uzasadnienie wpływu
działalności na rozwój  nauki

Możliwość wdrożenia lub wykorzystania w
praktyce przez środowisko naukowe lub

przedsiębiorstwa prowadzące działalność
na lokalnym rynku wpływając na rozwój

gospodarczy Lublina (jeżeli dotyczy)

Termin
realizacji:

 Załącznik
nr:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 
 4. osobista prezentacja lub współautorstwo prac prezentowanych na konferencjach, sympozjach, sesjach lub festiwalach naukowych.

osobista prezentacja lub współautorstwo prac prezen-
towanych na konferencjach, sympozjach, sesjach lub
festiwalach naukowych. (data i miejsce, nazwa: konfe-
rencji, sympozjum, sesji, festiwalu, zasięg, liczba współau-

torów, tytuł pracy)

Krótkie uzasadnienie wpływu
działalności na rozwój  nauki

Możliwość wdrożenia lub wykorzystania w
praktyce przez środowisko naukowe lub

przedsiębiorstwa prowadzące działalność
na lokalnym rynku wpływając na rozwój

gospodarczy Lublina (jeżeli dotyczy)

Termin
realizacji:

 Załącznik
nr:
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osobista prezentacja lub współautorstwo prac prezen-
towanych na konferencjach, sympozjach, sesjach lub
festiwalach naukowych. (data i miejsce, nazwa: konfe-
rencji, sympozjum, sesji, festiwalu, zasięg, liczba współau-

torów, tytuł pracy)

Krótkie uzasadnienie wpływu
działalności na rozwój  nauki

Możliwość wdrożenia lub wykorzystania w
praktyce przez środowisko naukowe lub

przedsiębiorstwa prowadzące działalność
na lokalnym rynku wpływając na rozwój

gospodarczy Lublina (jeżeli dotyczy)

Termin
realizacji:

 Załącznik
nr:

  

V.  WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH REALIZACJĘ WSKAZANEJ WE WNIOSKU DZIAŁALNOŚCI
Do wniosku dołączam …………. załączników, potwierdzających moją działalność prowadzoną w ostatnich dwóch latach akademic-

kich przed złożeniem wniosku. 
(Oryginały lub kserokopie dokumentów, a w przypadku publikacji kserokopie stron zawierających informację o autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu wydania i/lub biblio-
grafii publikacji  uczelnianej, oraz dokumenty potwierdzające liczbę przyznanych punktów według wykazów MNiSW jeśli zostały przyznane, powinny zostać ponumerowane i ułożone
analogicznie jak w części IV wniosku). 

 

…........…………..……………………...…
  PODPIS WNIOSKODAWCY 
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VI. OŚWIADCZENIA:

1) Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane przeze mnie dane we
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, a dołączone do wniosku kopie dokumentów po-
twierdzające moją działalność w okresie ostatnich dwóch lat akademickich przed złożeniem
wniosku o stypendium są zgodne z oryginałem.
2) Zapoznałam/em się * / nie zapoznałam/em się * z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczą-
cej ochrony danych osobowych, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin:
https://lu   blin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/   , w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych.
3) Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, w
zakresie  numeru  telefonu  i  adresu e-mail,  których podanie nie wpływa na rozpatrzenie
wniosku, innych niż  wynikające z przepisów prawa,  przez administratora danych tj. Prezy-
denta Miasta Lublin, w celu ułatwienia kontaktu w przypadku przyznania stypendium w ra-
mach Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i  doktorantów oraz udzielenia
pomocy materialnej w formie stypendium naukowego. Dane osobowe  podaję dobrowolnie
i oświadczam, że są one zgodne z prawdą (art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119,
s.1).

* - niepotrzebne skreślić

                                                         ...........................…………..……………………
DATA, PODPIS WNIOSKODAWCY

4) Oświadczam, iż:

a) w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku student / doktorant nie
otrzymywał*  /  otrzymywał*  stypendium przyznane przez Prezydenta Miasta Lublin w ra-
mach Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów. 
b) Student / Doktorant nie  otrzymał*  / otrzymał*  gratyfikacji finansowej przyznanej przez
Prezydenta  Miasta   Lublin,   za   działalność   przedstawioną  we  wniosku  w szczególności
w formie stypendiów, nagród, dofinansowań.

* - niepotrzebne skreślić

                                                         ...........................…………..……………………
DATA, PODPIS WNIOSKODAWCY
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