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Poz. 381 

ZARZĄDZENIE NR 203  
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

w sprawie zmiany zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń 

dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1  

W zarządzeniu nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  
1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późń. zm.), zwanego 
dalej „Regulaminem”, w § 5 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. W przypadku oceny wniosków o przyznanie doktorantom stypendium rektora 
w roku akademickim 2020/2021 komisja doktorancka oceniając wniosek może uznać 
kryterium, o którym mowa w § 24 ust. 11 Regulaminu za spełnione, o ile doktorant 
wiarygodnie uzasadni i udokumentuje, że nieuzyskanie przynajmniej jednego 
osiągnięcia punktowanego w ramach tego kryterium jest przez niego niezawinione  
i spowodowane zostało ograniczeniami wprowadzonymi w związku  
z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. 

4. W przypadku wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w roku 
akademickim 2020/2021 właściwy organ stypendialny może umożliwić studentowi, 
który złożył wniosek o przyznanie stypendium w terminie określonym przez Rektora na 
podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu, uzupełnienie wniosku o udokumentowane 
osiągnięcia sportowe uzyskane nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r., jeśli 
zakończenie zawodów lub rozgrywek zaplanowanych na rok akademicki 2019/2020,  
w których wnioskodawca brał udział, zostało przesunięte z powodu ograniczeń 
wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Wskazanie 
takich osiągnięć we wniosku o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 
2020/2021 i uznanie ich przez właściwy organ stypendialny oznacza, że nie będą one 
punktowane przy przyznawaniu stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022.”. 
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§ 2 

W Regulaminie stanowiącym załącznik do zarządzenia wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przepisy ust. 4 stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe  
i stopnie naukowe uzyskane za granicą.”; 
2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8 

1. Rektor określa na dany rok akademicki formę i terminy składania wniosków 
o przyznanie świadczeń. 

2. Ustalenie terminów, o których mowa w ust. 1 wymaga zasięgnięcia opinii 
Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu Doktorantów. 

3. W przypadku stypendium rektora termin, o którym mowa w ust. 1 nie może 
być krótszy niż 14 dni od dnia jego ogłoszenia. 

4. Rektor na podstawie ust. 1 może określić następującą formę składania 
wniosków: 
1) wniosek składa się w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza 

elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany 
przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę, lub  

2) wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – 
wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający 
możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci 
elektronicznej. 

5. Datą wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczenia jest:  
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 – dzień doręczenia wniosku  

do właściwego organu stypendialnego (zarejestrowanie formularza 
elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania 
świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku); 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – dzień złożenia wniosku w formie 
dokumentu elektronicznego przez USOSweb  

– z tym że termin na załatwienie sprawy przez Rektora w przypadku stypendium 
rektora biegnie od upływu terminu na złożenie wniosku o przyznanie tego 
stypendium. 

6. Termin na złożenie wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 
upływem wniosek został złożony na zasadach określonych w art. 57 § 5 pkt 2-6 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.) albo w ust. 5 pkt 2. 

7. Jeżeli koniec terminu na złożenie wniosku o przyznanie stypendium 
przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa 
następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”; 
3) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11 

1. Obowiązek wiarygodnego udokumentowania spełnienia przesłanek  
do przyznania świadczeń spoczywa na wnioskodawcy. Dopuszcza się 
dokumentowanie za pomocą kserokopii albo dokumentów elektronicznych lub skanów. 
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2. Na żądanie właściwego organu stypendialnego wnioskodawca  
w wyznaczonym terminie przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub odpisy 
poświadczone za zgodność z oryginałami, na zasadach określonych w art. 76a ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

3. W przypadku dokumentów w językach obcych, z zastrzeżeniem ust. 4, 
wnioskodawca przedkłada tłumaczenie przysięgłe na język polski. 

4. W przypadku ubiegania się o stypendium rektora dopuszcza się złożenie 
dokumentów w językach obcych, z tym że właściwy organ stypendialny może wezwać 
wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie tłumaczenia dokumentu 
sporządzonego w innym języku niż język angielski.”. 

§ 3 

W załączniku nr 3 do Regulaminu wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 5 w ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3) w przypadku innej skali ocen powyższe wzory stosuje się odpowiednio.”; 
2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Właściwy organ uznaje jedynie konferencje naukowe organizowane przez 
podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 
Ustawy. W przypadku, gdy konferencję naukową organizuje jednostka organizacyjna 
uczelni lub działające w uczelni koło naukowe uznaje się, że organizatorem jest dana 
uczelnia. Przez konferencje: 
1) o zasięgu międzynarodowym rozumie się konferencje, w których co najmniej ⅓ 

czynnych uczestników reprezentowała zagraniczne podmioty naukowe; 
2) o zasięgu krajowym rozumie się konferencje, w których czynny udział wzięli 

przedstawiciele co najmniej pięciu podmiotów naukowych i reprezentanci jednego 
podmiotu stanowili nie więcej niż 50% czynnych uczestników konferencji; 

3) o zasięgu uczelnianym rozumie się konferencje niespełniające kryteriów,  
o których mowa w pkt 1 i 2.”; 

3) w § 10 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego: 
1) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu laureata olimpiady 

międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,  
o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub 

2) zaświadczenie potwierdzające bycie medalistą co najmniej współzawodnictwa 
sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa  
w przepisach o sporcie.”. 

§ 4 

W załączniku nr 4 do Regulaminu w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Doktorantów Rektor określa 
termin oceny wniosków o przyznanie stypendium przez komisję.”. 

§ 5 

W załączniku nr 5 do Regulaminu wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta wnioskodawca składa, 
wraz z wymaganą dokumentacją, w formie i w terminie określonym przez Rektora. 
Przepisy § 8 ust. 4-7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.”; 

2) w § 5 ust. 4 skreśla się. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie  
do przyznawania świadczeń na rok akademicki 2020/2021, a w przypadku 
przyznawania miejsc w domach studenta – na rok akademicki 2021/2022 oraz w latach 
następnych. 

Rektor UW: M. Pałys 
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