Poz. 58
ZARZĄDZENIE NR 31
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 marca 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 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12:
a) ust 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku dokumentów w językach obcych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5,
wnioskodawca przedkłada tłumaczenie przysięgłe na język polski.”
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Jeżeli wnioskodawca pochodzi z kraju objętego działaniami wojennymi,
właściwy organ stypendialny może odstąpić od wymagania przedłożenia tłumaczenia
przysięgłego dokumentów na język polski. W takim przypadku właściwy organ
stypendialny wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie tłumaczenia
części lub całości dokumentu sporządzonego w innym języku niż język angielski.”.
2) w § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować swojej
sytuacji materialnej i dochodowej na zasadach określonych w załączniku nr 2 do
Regulaminu ze względu na działania wojenne prowadzone w kraju jego pochodzenia,
właściwy organ stypendialny może odebrać od wnioskodawcy pisemne oświadczenie
na okoliczność sytuacji materialnej i dochodowej. W takim przypadku przyznanie
stypendium socjalnego następuje z zawartym w decyzji zastrzeżeniem dopełnienia
przez wnioskodawcę czynności przedłożenia dokumentów uprawdopodobniających
sytuację materialną i dochodową w dniu wnioskowania – w terminie miesiąca od dnia
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ustania przyczyn uniemożliwiających udokumentowanie sytuacji materialnej
i dochodowej. Przepisy art. 75 § 2 oraz art. 162 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się.”;
3) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca składa oświadczenie
o przyczynie niedołączenia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wraz
z dokumentami potwierdzającymi wszystkie źródła utrzymania rodziny. Przepis § 15
ust. 3a stosuje się odpowiednio.”;
4) w § 21 ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) działań wojennych w kraju, z którego pochodzi wnioskodawca lub w którym
zamieszkują jego osoby najbliższe;
8) potrzeby pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej wywołanej nagłym
zdarzeniem.”.
5) w § 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedstawienia dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej
wnioskodawcy w celu określenia wysokości zapomogi. Przepis § 15 ust. 3a
stosuje się odpowiednio.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: A. Z. Nowak
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