
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.1.2013.LA
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 91 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku  Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.)   stwierdza  się nieważność ustępu 4 i 6 w § 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr 
XXVI/555/12 Rady Miasta Gdyni z 19 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyznawania 
stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem 
dziejów Gdyni. 

Uzasadnienie

Rada Miasta Gdyni w dniu 19 grudnia  2012  r. podjęła uchwałę Nr XXVI/555/12 w sprawie: ustalenia 
zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów 
zajmujących się badaniem dziejów Gdyni. Uchwała powyższa przekazana została Wojewodzie 
Pomorskiemu w dniu 21 grudnia 2012 r. W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru 
stwierdził, że ust. 4 i 6 w § 3 załącznika nr 1 do uchwały, stanowiącego Regulamin przyznawania 
stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów w sposób istotny narusza  
prawo. 

Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie upoważnienia zawartego w art.  173a oraz 199a 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. poz. 572 ze zm.). Zgodnie 
z tymi przepisami jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznać pomoc materialną dla studentów 
i doktorantów. W myśl art. 173a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego określa w uchwale : 

1) rodzaj pomocy materialnej; 

2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną; 

3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna; 

4) maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student. 

W ocenie organu nadzoru przytoczony przepis prawny nie daje podstaw prawnych organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do decydowania o tym czy od rozstrzygnięć 
wydanych przez organ przyznający stypendia przysługuje odwołanie.  Natomiast Rada Miasta Gdyni 
w § 3 w ust. 4 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla 
studentów i doktorantów postanowiła, że „Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nie przysługuje 
odwołanie.” Pomijając fakt braku podstaw prawnych do podjęcia regulacji w powyższym zakresie, to 
z treści uchwalonego przez Radę  przepisu wynika, że Rada Miasta Gdyni przyjęła, że pomoc materialna 
dla studentów i doktorantów nie jest sprawą z zakresu administracji publicznej, a zatem do rozstrzygnięć 
Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie przyznania bądź nie przyznania stypendium nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071 ze zm.). W ocenie organu nadzoru rozstrzyganie o przyznaniu bądź odmowie 
przyznania pomocy materialnej studentowi lub doktorantowi w formie stypendium ze środków 
publicznych na podstawie aktu prawa miejscowego uchwalonego przez organ stanowiący jednostki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 stycznia 2013 r.

Poz. 550



samorządu terytorialnego jest sprawą z zakresu administracji publicznej, a rozstrzygnięcie 
w przedmiotowym zakresie jest aktem administracyjnym mającym cechy decyzji w rozumieniu 
Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.). W tym miejscu przytoczyć można wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (sygn. akt III SA/Lu 227/10), w uzasadnieniu 
którego znalazło się stwierdzenie „ W ocenie sądu nie ulega wątpliwości, że rozstrzyganie o przyznaniu 
(lub odmowie) konkretnej osobie stypendium finansowanego ze środków publicznych na podstawie 
przepisów prawa miejscowego przybiera postać aktu administracyjnego mającego cechy decyzji, bez 
względu na to, jak zostanie ten akt formalnie nazwany. Nie nazwa tu decyduje, ale charakter czynności 
administracyjnej.” Stwierdzenie nieważności  ustępu 4 w § 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr 
XXVI/555/12 Rady Miasta Gdyni z 19 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyznawania 
stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się 
badaniem dziejów przez  organ nadzoru wynika zatem  również z naruszenia przez Radę Miasta Gdyni 
art. 15  oraz 127 § 1 K.p.a. W myśl art. 15 K.p.a. postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, 
natomiast zgodnie z art. 127 § 1 K.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie 
tylko do jednej instancji. 

W § 3 ust. 6 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla 
studentów i doktorantów, stanowiącego załącznik do  przedmiotowej uchwały   Rada Miasta Gdyni 
postanowiła, że „Stypendyści zobowiązani są do przekazania dwóch egzemplarzy pracy 
magisterskiej/doktorskiej – jednej do zbiorów Muzeum Miasta Gdyni i drugiej do Wydziału Kultury 
Urzędu Miasta Gdyni.” W ocenie organu nadzoru nałożenie  powyższego zobowiązania na 
stypendystów w akcie prawa miejscowego nastąpiło bez podstawy prawnej i z naruszeniem przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631 ze zm.). Wyżej cytowany art. 173a ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym nie zawiera 
upoważnienia dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do regulowania kwestii 
objętych przedmiotem  prawa autorskiego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 
wyrażenia (utwór). Zatem praca magisterska i doktorska jest przedmiotem prawa autorskiego. Mając na 
uwadze art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowiący, że jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na 
wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, Rada Miasta Gdyni nie 
miała podstaw prawnych do zobowiązania w akcie prawa miejscowego stypendystów do przekazania 
dwóch egzemplarzy pracy magisterskiej/doktorskiej – jednej do zbiorów Muzeum Miasta Gdyni 
i drugiej do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni.  Kwestie te organ przyznający stypendium winien 
uregulować indywidualnie ze stypendystą zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru działając na podstawie art. 91 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  stwierdził  
nieważność ustępu 4 i 6 w § 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/555/12 Rady Miasta Gdyni z 19 
grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta 
Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 30 dni od daty 
jego doręczenia . 
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Wojewoda Pomorski 

Ryszard Stachurski
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