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M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

Poz. 252 

ZARZĄDZENIE NR 39 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 16 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  
21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2013 r. poz. 178 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności, prawo do stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, o ile 
z nowego orzeczenia wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności i student 
złożył wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 
w terminie trzech miesięcy od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia.”; 
2) w § 36 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Kwota zapomogi nie może być wyższa niż 5.500 zł.”. 

§ 2 
W załączniku nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego wprowadza się następujące zmiany: 
1) w ust. 6 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 
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„12) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.”; 

2) w ust. 9 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 
„11)  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.”; 
3) ust. 9a otrzymuje brzmienie: 

„9a. W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenia pomocy materialnej mają 
być przyznane, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód 
dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli 
dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest 
prawo do świadczeń.”; 
4) ust. 9b otrzymuje brzmienie: 

„9b. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok  akademicki, na który  świadczenia pomocy materialnej mają 
być przyznane, dochód członka rodziny powiększa się o kwotę osiągniętego przez 
niego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie 
dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub 
weryfikowane jest prawo do świadczeń.”. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem, że § 2 

pkt 1 i 2 stosuje się do przyznawania studentom stypendiów socjalnych, o których 
mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, od dnia 1 października 2016 r. 
 

 
Rektor UW: M. Pałys 
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