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UCHWALA NR M/33/1 5 I KB I 2O2O

ZARZADU SAMORZADU STUDENTOW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyra2enia zgody na zmiang Regulaminu Swiadczeri dla student6w
Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie S37 ust. 1 pkt. 7) Regulaminu Samozqdu Student6w Uniwersytetu

Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2019 r., poz. 307), Zarzqd

Samorzqdu Studentow U n iwersytetu Wa rszawskiego uchwala, co nastgpuje :

s1

.Zarzqd wyra2a zgodq na zmiang Regulaminu swiadczen dla student6w Uniwersytetu

Warszawskiego.

s2

Projekt Zarzqdzenia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmiany zarzqdzenia nr

142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 pa2dziernika 2019 r. w sprawie

wprowadzenia Regulaminu Swiadczen dla studentow Uniwersytetu Warszawskiego, stanowi

Zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodziw 2ycie z dniem podjgcia.

Za:5

Kamil Bonas - Przewodniczqcy

Marta Burzyhska

Klaudia Kowalczyk

Kamil Lebnicki

Michal Zinowczyk

Przeciw: 0
Wstrzymujqcych sig: 0
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zalEczniknr 1

do uchwaly nr M/33/15/KB,12020

Zarzqdu Samorzqd u Stu d ent6w U n iwersytetu Wa rszawskie g o

z dnia 30 sierpnia 2020

- PROJEKT.

I ji i :,

.i Z ,l,v'

zj.Rz4tDZENIE NR...
REKTORA U NIWERSYTETU WARSZAWSKI EGO

zdnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarzEdzenia nr'142 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 1 pa2dziernika 2019 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Swiadczen dla studentow Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 |. poz. 85 z po2n. zm.)
zarzqdza sig, co nastgpuje:

s1
W zarzqdzeniu nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1

pa2dziernika 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Swiadczeh dla
student6w Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z po2n.
zm.), zwanego dalej,,Regulaminem", w S 5 dodaje sig ust. 3 i 4 w brzmieniu:

,,3. W przypadku oceny wniosk6w o przyznanie doktorantom stypendium
rektora w roku akademickim 202012021 komisja doktorancka oceniajqc wniosek
moze uznaC kryterium, o kt6rym mowa w S 11 Regulaminu za spelnione, o ile
doktorant wiarygodnie uzasadni i udokumentuje, 2e nieuzyskanie przynajmniej
jednego osiqgnigcia punktowanego w ramach tego kryterium jest pzez niego
niezawinione i spowodowane zostalo ograniczeniami wprowadzonymi w zwiqzku z
rozprzestrzen ianiem sig pandemii COVI D-1 9.

4. W przypadku wniosk6w o przyznanie studentom stypendium rektora w
roku akademickim 202012021 wla6ciwy organ stypendialny moze umozliwic
studentowi, kt6ry zlo2yl wniosek o przyznanie stypendium w terminie okreSlonym

.:
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ptzez Rektora na podstawie $ 8 ust. 1 Regulaminu, uzupelnienie wniosku o
udokumentowane osiqgnigcia sportowe uzyskane nie pozniej niz do dnia 30
listopada 2020 r., jeSli zakoftczenie zawod6w lub rozgrywek zaplanowanych na rok
akademicki 201912020, w ktorych wnioskodawca bral udzial, zostalo przesunigte z
powod u og ran iczefi wprowadzonych w zwiqzku z rozpzestrzen ia n iem si g pandem i i

COVID-19. Wskazanie takich osiqgnigc we wniosku o ptzyznanie stypendium
rektora w roku akademickim 202012021 i uznanie ich przez wla6ciwy organ
stypendialny oznacza, 2e nie bgdq one punktowane Wzy przyznawaniu
stypend iu m re ktora w roku akadem ickim2021 | 2022." .

s2
W Regulaminie wprowadza sig nastgpujqce zmiany:

1) w S 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Przepisy ust. 4 stosuje siq r6wniez do osob posiadajqcych tytuly zawodowe i

stopnie naukowe uzyskane za granicq.";

2) $ 8 otrzymuje brzmienie:

"rs 8

1. Rektor okre6la na dany rok akademicki formg i terminy skladania
wniosk6w o ptzyznanie Swiadczen.

2. Ustalenie termin6w, o kt6rych mowa w ust. 1 wymaga zasiggnigcia
opinii Zarzqdu Samorzqdu Student6w i Zarzqdu Samorzqdu Doktorant6w.

3. W przypadku stypendium rektora termin, o ktorym mowa w ust. 1 nie
moZe by6 krotszy ni2 14 dni od dnia jego ogloszenia.

4. Rektor na podstawie ust. 1 mo2e okreSlic nastgpujqcq formg skladania
wniosk6w:
1) wniosek sklada sig w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu
formularza elektronicznego w USOSweb - wniosek zlo2ony pisemnie musi byc
podpisany przez wnioskodawcg lub upowaznionEprzez niego osobg, lub
2) wniosek sklada sig w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb -
wniosek zlo2ony w tej formie jest uwierzytelniany w sposob zapewniajqcy
mozliwoSc potwierdzenia pochodzenia i integralnoSci danych w postaci
elektronicznej.

5. Datq wszczqcia postgpowania w sprawie przyznania Swiadczenia jest:
1) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1 - dzien dorgczenia wniosku do

wlaSciwego organu stypendialnego (zarejestrowanie formularza
elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postgpowania w sprawie
przyznania Swiadczenia; jest czynnoSciq technicznq i nie stanowi zlozenia
wniosku);

2) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt2 - dzien zlo2enia wniosku w formie
dokumentu elektronicznego przez USOSweb

- z tym ze termin na zatatwienie sprawy Wzez Rektora w przypadku stypendium
rektora biegnie od uplywu terminu na zlo2enie wniosku o przyznanie tego
stypendium.

6. Termin na zlo2enie wniosku uwa2a sig za zachowany, je2eli przed jego
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uplywem wniosek zostal zlo2ony na zasadach okre6lonych w art. 57 $ 5 pkt 2-6
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. 2O2O poz. 256 z po2n. zm.) albo w ust. 5 pkt 2.

7. Jezeli koniec terminu na zlo2enie wniosku o ptzyznanie stypendium
przypada na dzieri uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotg, termin
uplywa nastgpnego dnia, kt6ry nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotq.";

2) S 11 otrzymuje brzmienie:

,,S 11

1. Obowiqzek wiarygodnego udokumentowania spelnienia przeslanek do
przyznania Swiadczen spoczywa na wnioskodawcy. Dopuszcza sig
dokumentowanie za pomocq kserokopii albo dokument6w elektronicznych lub
skan6w.

2. Na 2qdanie wlaSciwego organu stypendialnego wnioskodawca w
Wznaczonym terminie przedklada niezbgdne oryginaly dokument6w lub odpisy
po5wiadczone za zgodno66 z oryginalami, na zasadach okre5lonych w art. 76a
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego.

3. W przypadku dokument6w w jgzykach obcych, z zastrze2eniem ust. 4,
wnioskodawca przedklada tlumaczenie przysiggle na jgzyk polski.

4. W przypadku ubiegania sig o stypendium rektora dopuszcza sig
zlo2enie dokuinent6w w jgzykach obcych, z tym ze wlaSciwy organ stypendialny
moZe wezwac wnioskodawcg do zlo2enia w wyznaczonym terminie tlumaczenia
dokumentu sporzqdzonego w innym jgzyku ni2jgzyk angielski.".

s3
W zalqczniku nr 3 do Regulaminu:

1) 'w $ 5 ust. 7 dodaje sig punkt 3 w brzmieniu:

,,3) w przypadku innej skali ocen powy2sze wzory stosuje sig odpowiednio.";

2) wS6 ust.3otrzymuje brzmienie:

,,3. Wla6ciwy organ uznaje jedynie konferencje naukowe organizowane
przez podmioty tworzqce system szkolnictwa wyzszego i nauki w rozumieniu art.
7 ust. 1 Ustawy. W przypadku, gdy konferencjg naukowq organizuje jednostka
organizacyjna uczelni lub dzialajqce w uczelni kolo naukowe uznaje sig, ze
organizatorem jest dana uczelnia. Przez konferencje:
1) o zasiggu migdzynarodowym rozumie sig konferencje, w kt6rych co najmniej

/" czy nny ch u czestn i k6w re p rezentowala zagr aniczne pod m ioty n a u kowe ;

2) o zasiggu krajowym rozumie sig konferencje, w kt6rych czynny udzial wzigli
przedstawiciele co najmniej pigciu podmiotow naukowych i reprezentanci
jednego podmiotu stanowili nie wigcej ni| 50% czynnych uczestnik6w
konferencji;

3) o zasiqgu uczelnianym rozumie sig konferencje niespelniajqce kryteri6w, o
ktorych mowa w pkt 1i2.";

3)w S 10 dodaje sig ust. 10 w brzmieniu

,,10. W przypadku student6w przyjgtych na pierwszy rok studi6w
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pierwszego stopnia lub jednolitych studiow magisterskich w roku zlo2enia
egzaminu maturalnego:
1) za6wiadczenie potwierdzajqce uzyskanie tytulu laureata olimpiady

migdzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o
ktorych mowa w przepisach o systemie o6wiaty lub

2) zafwiadczenie potwierdzalqce bycie medalistq co najmniej wsp6lzawodnictwa
sportowego o tytul Mistrza Polski w danym sporcie, o kt6rym mowa w
przepisach o sporcie.".

s4
W zalqczniku nr 4 do Regulaminu w $ 1 dodaje sig ust. 5 w brzmieniu:

,,5. Rektor okre6la termin oceny wnioskow o ptzyznanie stypendium przez
komisjg.".

s5
W zalqczniku nr 5 do Regulaminu:

1) w $ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Wniosek o pzyznanie miejsca w domu studenta wnioskodawca sklada,
wtaz z wymaganq dokumentacjq, w formie i w terminie okreSlonym przez
Rektora. Przepisy $ 8 ust. 4-7 Regulaminu stosuje sig odpowiednio.";

2) w S 5 uchyla sig ust. 4.

s6
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do

przyznawania Swiadczeh na rok akademicki 202012021, a w przypadku
ptzyznawania miejsc w domach studenta - na rok akademicki 202112022 oraz w
latach nastgpnych.

Rektor UW: M. Palys
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