Zarządzenie Nr 2451/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 czerwca 2021 roku
w sprawie: ogłoszenia programu „Grant na start” w roku akademickim 2021/2022
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 221 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 305) oraz
uchwały nr 444/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
wspierania działalności szkół wyższych, zmienionej uchwałą nr 543/XXXII/2013 Rady
Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013 roku, zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Ogłasza się program „Grant na start” na rok akademicki 2021/2022.
2. Regulamin programu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki
Społecznej.
§ 3.
Źródło finansowania: plan finansowy Wydziału Edukacji określony w budżecie miasta
Płocka.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik do zarządzenia Nr2451/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 czerwca 2021 roku

Regulamin programu „Grant na start”
w roku akademickim 2021/2022
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów
w ramach programu „Grant na start” w roku akademickim 2021/2022.
§1
1. Cele programu „Grant na start” obejmują:
a) zachęcenie do studiowania w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku oraz
w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku kandydatów z wysokimi wynikami
uzyskanymi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia,
b) zachęcenie do pozostania w Płocku osób rozważających wyjazd na studia do
innego miasta,
c) wzmocnienie potencjału kadrowego regionu płockiego.
2. Program skierowany jest do osób, które zamierzają w danym roku podjąć studia
I stopnia lub jednolite magisterskie w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku lub w
Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.
§2
1. Środki finansowe na stypendia pochodzą z budżetu Miasta Płocka.
2. Podziału stypendium dokonuje się w następujący sposób:
a) Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku otrzymuje sześć stypendiów, po dwa na
każdy z wydziałów, tj. dwa na Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki, dwa
na Wydział Nauk Społecznych, dwa na Wydział Nauk o Zdrowiu;
b) Politechnika Warszawska Filia w Płocku otrzymuje cztery stypendia, dwa na
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz dwa na Kolegium Nauk
Ekonomicznych i Społecznych.
3. Konkursy na stypendia w ramach programu „Grant na start” ogłaszane są przez
Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku i Politechnikę Warszawską Filię w Płocku.
Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zabezpieczenie środków finansowych.
4. Decyzję o wysokości środków, o których mowa w ust. 1., o liczbie i wysokości
stypendiów podejmuje Prezydent Miasta Płocka.
5. Środki na stypendia będą przekazane w równych częściach na rachunek bankowy
uczelni, o których mowa w § 1 ust. 2 w terminach:
I część do 30 października 2021 r.,
II część do 28 lutego 2022 r.
6. Stypendia przyznawane są odrębnie przez rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej
w Płocku i prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku.
§3
1. O
w
w
w

stypendium mogą ubiegać się kandydaci planujący rozpoczęcie studiów
Płocku na I roku studiów I stopnia lub I roku jednolitych studiów magisterskich
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku lub w Politechnice Warszawskiej Filii
Płocku.

2. Stypendia przyznaje się studentom I roku studiów I stopnia oraz I roku jednolitych
studiów magisterskich, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki na każdym z
wydziałów, o których mowa w § 2 ust. 2, w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia
w roku akademickim 2021/2022.
3. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilka osób komisja, o której
mowa w § 4 ust. 1, bierze pod uwagę inne udokumentowane osiągnięcia, np. wyniki
uzyskane w olimpiadach, konkursach.
4. Kwota jednego stypendium wynosi 5000 zł na rok akademicki 2021/2022.
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§4
Propozycje kandydatów do otrzymania stypendiów ustalają uczelniane komisje
powołane odrębnie przez rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
i prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku.
Z posiedzenia każdej z komisji sporządzany jest pisemny protokół, zawierający co
najmniej listę proponowanych stypendystów oraz wynik punktowy postępowania
kwalifikacyjnego na studia.
Protokoły posiedzeń komisji są przedstawiane odpowiednio rektorowi Mazowieckiej
Uczelni Publicznej w Płocku i prorektorowi Politechniki Warszawskiej ds. Filii
w Płocku, którzy podejmują decyzje o przyznaniu stypendium.
O wynikach konkursu studenci powiadamiani są indywidualnie.
Stypendysta ma prawo do rezygnacji z przyznanego stypendium.

§5
1. Warunkiem wypłacenia stypendium jest podpisanie przez laureata umowy
z uczelnią, w której zawarte jest zobowiązanie studenta do przeznaczenia środków
finansowych na cele wskazane w konkursie oraz do przedstawienia we wskazanym
terminie
dokumentów
finansowych
dokumentujących
poniesione
wydatki.
Dokumentami, o których mowa są wystawione na uczelnie: faktura, rachunek.
Wydatki związane z wyjazdami dokumentowane są biletami.
2. Ze stypendium mogą być sfinansowane wydatki związane z rozwojem edukacyjnym
lub
naukowym
studenta,
w
tym
m.in.:
opłacenie
uczestnictwa
w kursach, szkoleniach, w tym kursach językowych, dojazdu związanego
z uczestnictwem w tych przedsięwzięciach; wyjazdy związane z rozwojem
edukacyjnym, w tym koszty zakwaterowania; zakup literatury naukowej,
prenumerata i subskrypcje czasopism naukowych; zakup sprzętu, np. sprzętu
komputerowego, oprogramowania, drukarki, czytnika e-booków; zakup pomocy
dydaktycznych, materiałów biurowych, dostępu do Internetu.
3. Wydatkowanie środków uzyskanych w ramach stypendium następuje w roku
akademickim 2021/2022.
4. Stypendia są wypłacane w dwóch częściach w następujących terminach:
• I część do 10 listopada 2021 r. na semestr zimowy,
• II część do 10 marca 2022 r. na semestr letni.
5. Stypendyści rozliczają stypendia z uczelniami w terminach:
• do 15 grudnia 2021 r. za semestr zimowy,
• do 15 czerwca 2022 r. za semestr letni.
6. Uczelnia przekazuje stypendium na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.
7. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko jeden raz.

8. Środki wydatkowane na cele niezgodne z regulaminem lub środki niewydatkowane
będą podlegały zwrotowi.
9. Złożenie przez uczelnie sprawozdania i rozliczenia finansowego następuje
w terminach:
• I część otrzymanych środków do 15 stycznia 2022 r.,
• II część otrzymanych środków do 30 czerwca 2022 r.
10. Rektorowi Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku i prorektorowi Politechniki
Warszawskiej ds. Filii w Płocku przysługuje prawo zmiany decyzji o przyznaniu
stypendium, gdy stypendysta zostanie skreślony z listy studentów.
§6
We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.
§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

