
UNIWERSYTET
WARSZAWS KI

ZARZADU SAII'IORZADU STU DE NTOW U N IWERSYTETU WARSZAWS KI EGO

zdnia 28 lutego 2022r.

w sprawie propozycji zmiany zarzqdzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu

Warszawskiego z dnia 1 pa2dzlernika 2019 r. w sprawie wprowadzenia

Reg u lam i n u Swiadczef d la student6w U n iwersytetu Warszawskiego

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i

nauce (tekstjednolity: Dz.U. z2021r.poz.478zp62n.zm.)wzwiqzkuzg3T ust.2 Regulaminu

Samozqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z
2020 r., poz. 455), Zazqd Samozqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co

nastgpuje:

s1

Wyra2a siq pozytywnq opiniq w sprawie zmian w pzedlo2onym projekcie zazqdzenia.

Uchwala wchodziw zycie z dniem podjqcia.

s2

Za:6

Kamil Bonas - Pzewodniczqcy

Klaudia Nowak

Marcin Osihski

Malgozata Wasilewska

Jan Wieczorek

Michal Zinowczyk

Przeciw: 0
Wstzymujqcych siq: 0
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aRzADZENtE NR 29
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia . . . marca 2022 r.

w sprawie zmiany zarzqdzenta nr 142 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 1 pa2dziernika 2019 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Swiadczeri dla student6w Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy zdnia2O lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
v'ty2szym i nauce (tekst jednolity: DzU. z 2021 r. poz. 478 z po2n. zm.) zarzqdza sig,
co nastgpuje:

s1
W Regulaminie Swiadczefi dla student6w Uniwersytetu Warszawskiego

stanowiqcym zalqcznik do zarzqdzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 1 pa2dziernika 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Swiadczefi dla
student6w Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor U\N z 2021 r.
poz.215 z po2n. zm.) wprowadza sig nastgpujqce zmiany:
1) w$ 12:

a) ust 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. W przypadku dokumentow w jqzykach obcych, z zastrze2eniem ust. 4 i 5,

wnioskodawca przedktada tfumaczenie przysiggle na jezyk polski.
b) po ust. 4 dodaje siq ust. 5 w brzmieniu:

,,5. Jezeli wnioskodawca pochodzi z kraju objgtego dziataniami wojennymi,
wtaSciwy organ stypendialny moze odstqpic od wymagania przedlozenia tlumaczenia
przysiggtego dokument6w na jqzyk polski. W takim przypadku wta6ciwy organ
stypendialny wzywa wnioskodawcq do zlo2eniaw wyznaczonym terminie tlumaczenia
czgSci lub calo6ci dokumentu sporzqdzonego w innym jgzyku ni? jqzyk angielski.".
2) w S 15 po ust. 3 dodaje siq ust. 3a w brzmieniu:

,,3a. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie udokumentowac swojej
sytuacji materialnej i dochodowej na zasadach okre6lonych w zalqczniku nr 2 do
Regulaminu ze wzglgdu na dzialania wojenne prowadzone w kraju jego pochodzenia,
wtaSciwy organ stypendialny mo2e odebra6 od wnioskodawcy pisemne oSwiadczenie
na okoficzno5c sytuacji materialnej i dochodowej. W takim przypadku przyznanie
stypendium socjalnego nastqpuje z zawarlym w decyzji zastrze2eniem dopelnienia
pzez wnioskodawcQ czynnoSci przedlozenia dokumentow uprawdopodobniajqcych
sytuacjg materialnq i dochodowE w dniu wnioskowania - w terminie miesiqca od dnia
ustania przyczyn uniemozliwiajqcych udokumentowanie sytuacji materialnej
i dochodowej. Przepisy art. 75 S 2 oraz arl. 162 S 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks postgpowania administracyjnego stosuje sig.";



3) w S 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3.W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 2, wnioskodawca sklada o5wiadczenie

o pzyczynie niedolqczenia za6wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1, wraz
z dokumentami potwierdzajqcymi wszystkie 2r6dla utrzymania rodziny. Przepis $ 15
ust. 3a stosuje siq odpowiednio.";
4) w$ 21 ust. 1 po pkt6dodaje sig pktT i Swbzmieniu:
,,7) dzialafi wojennych w kraju, z kt6rego pochodzi wnioskodawca lub w kt6rym

zamieszkujE jego osoby najbli2sze;
8) potrzeby pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej wywotanej nagtym

zdarzeniem.".
5) w $ 23 pkt2 otzymuje brzmienie:
,,2) przedstawienia dokument6w umo2liwiajqcych ocene sytuacji finansowej

wnioskodawcy w celu okre6lenia wysoko6d zapomogi. Przepis $ 15 ust. 3a
stosuje siq odpowiednio. ".

s2
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Rektor
U n iwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

2



Warszawa, 28 lutego 2022 roku

Malgorzata Wasilewska

Pelnomocniczka ds. socjalnych

Zarz4du Samorz4du Student6w

Uniwersytetu Warszawskie go

OPINIA

Po analizie i zapontaniu sig z proponowanymi przez Biuro Pomocy Materialnej zrnianami w

Regulaminie Swiadczeri dla student6w Uniwersytetu Warszawskiego wyru2am pozytywn4 opinig w

zakesie :

$1

W Regulaminie Swiadczeri dla student6w Uniwersytetu Warszawskiego stanowi 4cym zal1cznik

do zarz4dzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia I puldziernika20lg r. w sprawie

wprowadzenia Regulaminu Swiadczeri dla student6w Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity:

Monitor uw z 2021 r. poz. 215 z p6in. zm.) wprowadza sig nastgpuj4ce zmiarry:

1) w$ 12:

a) ust 3 otrzymuje brzmienie:

.3. W prrypadku dokument6w w jgrykach obcych, zzastrzeleniem ust. 4 i 5, wnioskodawca

pr ze dklada tlumac zenie przys i9 gle na j gzyk po I ski.

b) po ust. 4 dodaje sig ust. 5 w brzmieniu:

,,5' Jezeli wnioskodawca pochodzi zV,raju objgtego dzialaniarni wojennymi, wlaSciwy organ

stypendialny mohe odst4pii od wymagania przedlo2enia tlumaczenia przysigglego

dokument6w na jgryk polski.".

2) w g 15 po ust. 3 dodaje sig ust. 3a w brzmieniu:

Samorzqd Student6w Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmie6cie 24, 00-927 Warszawa
Te|..2255226 12 | E-mail: biuro@samorzad.uw.edu.pl I www.samorzad.uw.edu pl



,,3a. W prrypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie udokumentowa6 swojej sytuacji

materialnej i dochodowej na zasadach okreSlonych w zal1czniku nr 2 do Regulaminu ze

wzglgdu na dzialania wojenne prowadzone w kraju jego pochodzenia, wlaSciwy organ

stypendialny moze odebrad od wnioskodawcy pisemne o5wiadczenie na okoliczno6i sytuacji

materialnej i dochodowej.

W takim przypadku przyznanie stypendium socjalnego nastgpuje zzawartym

w decyzji zastrzeheniem dopelnienia przez wnioskodawcg czynnoSci przedloaenia

dokument6w potwierdzaj4cych lub chociaZby uprawdopodobniaj4cych sytuacjg materialn4 i

dochodow4 w dniu wnioskowania w terminie miesi4ca od dnia ustania przyczyn

uniemo2liwiaj4cych udokumentowanie sytuacji materialnej i dochodowej. Przepisy art.75 S 2

otaz art. 162 S 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

stosuje sig.";

3) w $ 16 ust. 3 otrrymuje brzmienie:

,,3. W prrypadku, o kt6rym mowa w ust. 2, wnioskodawca sklada o6wiadczenie o przyczynie

nie dol4czenia zalwiadczenia, o kt6rym mowa w ust. l,wraz

z dokumentami potwierdzaj1cymi wszystkie ir6dla utrrymania rodziny. Przepis $ 15 ust. 3a

stosuje sig odpowiednio.";

4) w$ 2l ust. I popkt6dodajesigpktTi8wbrzmieniu:

,,7) dzialan wojennych w kraju, z kt6rego pochodzi wnioskodawca lub w kt6rym zamieszkuj4

jego osoby najbliZsze;

8) potrzeby pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej wywolanej naglym zdarzeniem.";

5) w g 23 pkt2 otrzymuje brzmienie:

,,2) ptzedstawienia dokument6w umo2liwiaj4cych oceng sytuacji finansowej wnioskodawcy

w celu okre6lenia wysoko6ci zapomogi. Przepis $ l5 ust. 3a stosuje sig odpowiednio.',.

Samorzqd Studentow Uniwersytetu Warszawskiego
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