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Poz. 54  

ZARZĄDZENIE NR 27 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 28 lutego 2022 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 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego 
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla 
studentów Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r.  
poz. 215) wprowadza się następujące zmiany:  
1) w § 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
„4)  koordynator ds. stypendialnych – pracownik wyznaczony przez KJD lub Rektora 

do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego 
studentom danego kierunku lub kierunków studiów;”;  

2) w § 5: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Łączny okres, przez który świadczenia przysługują na studiach pierwszego 
stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, wynosi 12 
semestrów – bez względu na ich pobieranie przez studenta – z zastrzeżeniem, że  
w ramach tego okresu świadczenia przysługują na:  
1) studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez dziewięć semestrów;  
2) studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez siedem semestrów.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przepisy ust. 3-4 stosuje się również do studentów, którzy kształcili się lub 
uzyskali tytuły zawodowe i stopnie naukowe za granicą.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po 

uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje 
przez dodatkowy okres 12 semestrów.”, 

d) po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:  
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„9. Łączny okres, o którym mowa w ust. 3, jest dłuższy o dwa semestry  
w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania 
określony w programie studiów wynosi 11 albo 12 semestrów. 

10. Do okresu, o którym mowa w ust. 3 i 6, wlicza się wszystkie rozpoczęte 
przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 3, w tym semestry 
przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w § 43 ust. 1 oraz § 44 
ust. 1 Regulaminu Studiów, z wyjątkiem kolejnych studiów pierwszego stopnia 
rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego 
licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku 
kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden 
semestr.”. 

§ 2 

1. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i wniosków  
o przyznanie miejsca w domu studenta studentów kształcących się na kierunkach 
studiów organizowanych w danej jednostce dydaktycznej składanych: 
1) począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 – kierownik 

jednostki dydaktycznej może złożyć wniosek o ich rozpatrywanie przez Rektora, 
po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Studentów jednostki dydaktycznej, nie 
później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia; 

2) w roku akademickim 2022/2023 oraz w latach kolejnych – kierownik jednostki 
dydaktycznej może złożyć wniosek o ich rozpatrywanie przez Rektora, po 
zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Studentów jednostki dydaktycznej, nie 
później niż na miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczą. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do prorektora właściwego do 
spraw kształcenia. 

3. Brak wyrażenia przez Radę Samorządu Studentów opinii, o której mowa  
w ust. 1, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie, uważa się 
za wyrażenie pozytywnej opinii.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: A. Z. Nowak 
 


