
UNIWERSYTET
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UCHWALA NR M/38/9 I KBI 2022

ZARZADU SAM ORZAD U STU D E NTOW U N TWERSYTETU WARSZAWS Kl EGO

z dnia 6 wze6nia 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Swiadczef dla student6w Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie S38 ust. 1 pkt 7) Regulaminu Samorzqdu Student6w Uniwersytetu

Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2020 r., poz. 455), Zazqd

Samorzqdu Student6w U niwersytetu Warszawskiego uchwala, co nastqpuje :

s1

Zazqd Samorzqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego wyra2a zgodg na zmianq:

1) $ 17 ust.2 pkt 3;

2) $ 17 ust.2 pkt 5;

3) S 24 ust.4;

4) S 24 ust. 10;

5) $ 8 ust. 6 zalqcznika nr 1 do Regulaminu;

6) $ 5 ust. 3 zalqcznika nr 3 do Regulaminu;

7) $ 5 ust. 7 zalqcznika nr 3 do Regulaminu.

s2

Zarzqd Samorzqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego vryra2a zgodq na uchylenie $ 10

ust. 2 zalqcznika nr 3 do Regulaminu.

s3

Zazqd Samozqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego nie wyra2a zgody na zmiang $

17 ust. 2 pkt 5. Jednocze5nie proponujemy, aby niniejszy pzepis otzymal brzmienie:

,,5) wnioskodawca jest polsierotq lub sierotq i nie ukohczyl25. roku 2ycia;".



s4

Zazqd Samozqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego proponuje rozsze(zenie katalogu

pzeslanek uprawniajqcych do ubiegania sig o stypendium socjalne dodajqc w $ 17 ust. 2 - pkt

8 w bzmieniu:

,,8) student ma na wychowaniu wlasne lub przysposobione dziecko.'.

s5

1. Opinia Pelnomocniczkids. socjalnych stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

2. Projekt zazqdzenia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmiany zarzqdzenia

nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 pa1dziernika 2019 r. w sprawie

wprowadzenia Regulaminu Swiadczefi dla studentow Uniwersytetu Warszawskiego

stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodziw 2ycie z dniem podjqcia.

Za:6

Kamil Bonas - Pzewodniczqcy

Klaudia Nowak

Marcin Osifiski

Malgorzata Wasilewska

Jan Wieczorek

Michal Zinowczyk

Przeciw: 0

Wstzymujqcych siq: 0

s6



Warszawa, 6 wrze$nia 2022 r.

Malgorzatz Wasilewska

Pelnomocniczka ds. socjalnych

Zarz4du Samorz4du Student6w

Uniwersytetu Warszawskie go

OPINIA

Po analizie i zaponnniu sig z proponowanymi przez Biuro ds. Pomocy Materialnej zmianami w

Regulaminie Swiadczeri dla Student6w Uniwersytetu Warszawskiego opiniujg propozycjg pozytywnie

w zakresie poni2szych zmian:

1. w$ l7ust.2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzic6w, opiekun6w prawnych lub opiekun6w

faktycznych regularnie i aktualnie korzystaj4cych zjednego lub kilku nastgpuj4cych Swiadczef:

zasilek staly, zasilek celowy, zasilek okresowy, specjalny zasilek celowy, zasilek pielggnacyjny

lub Swiadczenie wychowawcze lub sam regularnie i aktualnie z nich korrysta;";

c) po pkt 5 dodaje sig pkt 6 i ?.

,,6) codzienny dojazd studenta ze stalego miejsca zamieszkania utrudnia lub

uniemo2liwia mu studiowanie:

7) otrrymanie stypendium rektora

akademickim poprzedzaj4cym rok

socjalne.";

2. w$24:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Stypendium rektora nie prrysluguje, jeSli wniosek zlo2ono po uplywie terminu okre6lonego

przez Rektora. Wniosek zlolony po terminie pozostawia sig bez rozpoznania.",

lub stypendium ministra za macz4ce osi4gnigcia w roku

akademicki, w kt6rym student ubiega sig o stypendium
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b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

,,10. Stypendium rektora mole otrzymal r6wnieZ student pierwszego roku studi6w drugiego

stopnia, kt6ry:

1) uzyskal v,ryr6imiaj4ce wyniki w nauce na ostatnim roku studi6w pierwszego stopnia lub

2) w cyklu dydaktycznympoprzedzaj4cym cykl dydaktyczny,nakt6ry ubiega sig o przyznanie

stypendium, uzyskal:

a) osi4gnigcia naukowe lub

b) osi4gnigcia artystyczne lub

c) osi4gnigcia sportowe we wsp6lzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym

- o ile studia drugiego stopnia, na kt6rych ubiega sig o przymanie stypendium

rektora, rozpocz$ w terminie 12 miesigcy od dnia ukoticzenia studi6w

pierwszego stopnia.";

3. W zal1czniku nr I do Regulaminu w $ 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6. Za umowg, o kt6rej mowa w ust. 5 pkt l, uznaje sig umowg dziefiawy zawart4 w formie

pisemnej na okres co najmniej l0 lat i zgloszon1 do ewidencji grunt6w i budynk6w przez

rencistg rolniczego z osob4 niebgd4c4:

l) malZonkiem rencist5r,

2) osob4 pozostaj4c4z rencist4 we wsp6lnym gospodarstwie domowym,

3) malZonkiem osoby, o kt6rej mowa w pkt 2.";

4. W zal1czniku nr 3 do Regulaminu:

a) w$5:

- ust. 3 otrrymuje brzmienie:

,,3. W przypadku, gdy student zaliczyl etap studi6w bgd4c studentem innej

uczelni, uwzglgdnia sig Sredni4 ocen obliczon4 zgodnie zzasadami

okre6lonymi w regulaminie studi6w tej uczelni, z zaoV'r4gleniem do czgSci

setnvch.":
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- ust. 7 otrzymuje brzrnrenre:

,,7. Sredni4 ocen uzyskan4przezstudenta w skali innej niZ 2,0 -5,0 zastgpuje

sig odpowiednikiem, zaokr4glonym do czg6ci setnych, przeliczonym wedlug

nastgpuj4cego wzoru:

Srednia_ocen : (S-O | )l(O 2-O t ;*3*t
S - Srednia z innej uczelni

O I - najniZsza ocena w skali

O 2 - najwy2sza ocenaw skali";

b) uchyla sig ust. 2 w $ 10.

Jednocze6nie sugeruj g zmiang wzglgdem propozycj i:

w $ 17 ust.2 pkt 5

z:

,,5) wnioskodawca jest polsierot4 lub sierot4;"

na:

,,5) wnioskodawca jest polsierot4 lub sierot4 i nie ukoricryl25. roku irycia;";

oraz rozszerzenie katalogu przeslanek uprawniaj4cych do ubiegania sig o stypendium socjalne

zwigkszonej wysoko6ci zt'ytt\u wychowania wlasnego lub prrysposobionego dziecka, dodaj4c w $

ust. 2 pkt 8:

,,8) student ma na wychowaniu wlasne lub prrysposobione dziecko.".

Wprowadzenie cezrrry czasowej moZliwo5ci otrrymywania zwigkszenia wyeliminuje z grqpy

odbiorc6w te osoby, kt6re potencjalnie moglyby pr6bowai nadfiryl system pomocy materialnej dla

student6w Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast rozszerzenie katalogu przeslanek uprawniaj4cych

do ubiegania sig o stypendium socjalne w zrvigkszonej wysokoSci poavoli na czgdciowe pokrycie

koszt6w Lrycia dziecka wnioskodawcy, kt6re w dzisiejszych czasach s4 bardzo wysokie.

w

t7

Pclnornocniczka ds. socjalnych
Zrz.4,Ju Sarnorz4du Studcntr-rw
Unipcnvtct
y',<.On
Malgor:a

Samorzqd Student6w Uniwersytetu Warszawskiego
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ZANZADZENIE NR.,.
REKTORA U N IWERSYTETU WARSZAWSKI EGO

z dnia ... wrze6nia2022 r.

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

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wy2szym inauce (tekst jednolity: Dz.U. 22022 r. poz. 574zp62n.zm.),zarzqdza siq,
co nastqpuje:

s1
W Regulaminie Swiadczeri 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 UW z 2021 r. poz.
215 zpo2n. zm.), zwanym dalej ,,Regulaminem", wprowadza siq nastgpujqce zmiany:

1) w$ 17 ust 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzic6w, opiekun6w prawnych lub

opiekun6w faktycznych regularnie i aktualnie korzystajqcych z jednego lub kilku

nastqpujqcych Swiadczeri: zasilek staty, zasilek celowy, zasilek ekresowy,
specjalny zasilek celowy, zasilek pielqgnacyjny lub Swiadczenie wychowawcze
lub sam regularnie i aktualnie z nich korzysta;";

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,,5) wnioskodawca jest polsierotq lub sierotq.";

c) po pkt 5 dodaje siq pkt 6 i 7:

,,6) codzienny dojazd studenta ze stalego miejsca zamieszkania utrudnia lub

uniemo2liwia mu studiowanie;
7) otrzymanie stypendium rektora lub stypendium ministra za znaczEce
osiqgnigcia w roku akademickim poprzedzajqcym rok akademicki, w kt6rym
stddent ubiega siq o stypendium socjalne.";

2) w $24:



a) ust.4 otrzymuje brzmienie:

,4. Stypendium rektora nie przysluguje, je6li wniosek zloZono po uptywie
terminu okre6lonego przez Rektora. Wniosek zNo2ony po terminie pozostawia

siq bez rozpoznania.";

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

,,10. Stypendium rektora moZe otrzyma6 rownie2 student pienruszego roku

studi6w drugiego stopnia, kt6ry:

1) uzyskat wyro2niajqce wyniki w nauce na ostatnim roku studi6w pierwszego

stopnia lub
2) w cyklu dydaktycznym poprzedzajqcym cykldydaktyczny, na kt6ry ubiega sig
o przyznanie stypendium, uzyskal:

a) osiqgniqcia naukowe lub

b) osiqgnigcia artystyczne lub

c) osiqgnigcia sportowe we wsp6lzawodnictwie na poziomie co najmniej
krajowym

- o ile studia drugiego stopnia, na kt6rych ubiega siq o przyznanie stypendium
rektora, rozpoczql w terminie 12 miesigcy od dnia ukoficzenia studi6w
pienruszego stopnia.";

3) W zalqczniku nr 1 do Regulaminu w S 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6. Za umowe, o kt6rej mowa w ust. 5 pkt 1, uznale siq umowq dzier2avty
zawartqw formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgloszonq do ewidencji
grunt6w i budynk6w przez rencistg rolniczego z osobq niebgdqcq:
1) malzonkiem rencisty,

2) osobq pozostajqcq z rencistq we wsp6lnym gospodarstwie domowym,
3) maZonkiem osoby, o ktorej mowa w pkt 2.";

4) W zalqczniku nr 3 do Regulaminu:
a)w$5:
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. W przypadku, gdy student zaliczyl etap studiow bgdqc studentem innej

uczelni, uwzglqdnia siq Sredniq ocen obliczonq zgodnie zzasadamiokre6lonymi
w regulaminie studi6w tej uczelni, zzaokrqgleniem do czq6ci setnych.";

- ust. 7 otrzymuje brzmienie:

,,7. Sredniq ocen uzyskanq pzez studenta w skali innej niz 2,0 -5,0 zastqpuje
siq odpowiednikiem, zaokrqglonym do czg5ci setnych, przeliczonym wedlug
nastgpujqcego wzoru:

Srednia_ocen = (S-Or )/(Oz-Or )"3+2
S - Srednia z innej uczelni
Or - najnizsza ocena w skali
Oz - najwyzsza ocena w skali";

2



b) uchyla sig ust.2 w g 10.

s4
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Rektor
U n iwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak


