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Poz. 225 

ZARZĄDZENIE NR 114 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 20 września 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 2022 r. poz. 574 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.), zwanym dalej „Regulaminem”, wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w § 17 w ust. 2:  

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub 

opiekunów faktycznych regularnie i aktualnie korzystających z jednego lub kilku 

następujących świadczeń: zasiłek stały, zasiłek celowy, zasiłek okresowy, 

specjalny zasiłek celowy, zasiłek pielęgnacyjny lub świadczenie wychowawcze lub 

sam regularnie i aktualnie z nich korzysta;”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:  

„6) codzienny dojazd studenta ze stałego miejsca zamieszkania utrudnia lub 

uniemożliwia mu studiowanie; 

7) otrzymanie stypendium rektora lub stypendium ministra za znaczące osiągnięcia  

w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się  

o stypendium socjalne.”; 
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2) w § 24:  

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Stypendium rektora nie przysługuje, jeśli wniosek złożono po upływie 

terminu określonego przez Rektora. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez 

rozpoznania.”, 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10. Stypendium rektora może otrzymać również student pierwszego roku 

studiów drugiego stopnia, który:  

1)  uzyskał wyróżniające wyniki w nauce na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia    

lub  

2) w cyklu dydaktycznym poprzedzającym cykl dydaktyczny, na który ubiega się  

 o przyznanie stypendium, uzyskał:  

a) osiągnięcia naukowe lub  

b) osiągnięcia artystyczne lub  

c)  osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym  

– o ile studia drugiego stopnia, na których ubiega się o przyznanie stypendium rektora, 

rozpoczął w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów pierwszego stopnia.“; 

3) w załączniku nr 1 do Regulaminu w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6.  Za umowę, o której mowa w ust. 5 pkt 1, uznaje się umowę dzierżawy 

zawartą w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji 

gruntów i budynków przez rencistę rolniczego z osobą niebędącą: 

1)  małżonkiem rencisty; 

2)  osobą pozostającą z rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym; 

3)  małżonkiem osoby, o której mowa w pkt 2.”; 

4) w załączniku nr 3 do Regulaminu:  

a) w § 5:  

− ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. W przypadku, gdy student zaliczył etap studiów będąc studentem innej 

uczelni, uwzględnia się średnią ocen obliczoną zgodnie z zasadami określonymi  

w regulaminie studiów tej uczelni, z zaokrągleniem do części setnych.”, 

− ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7.  Średnią ocen uzyskaną przez studenta w skali innej niż 2,0 – 5,0 zastępuje 

się odpowiednikiem, zaokrąglonym do części setnych, przeliczonym według 

następującego wzoru: 

średnia_ocen = (S-O1)/(O2-O1)*3+2 

S – średnia z innej uczelni 

O1 – najniższa ocena w skali 

O2 – najwyższa ocena w skali”, 

b) w § 10 uchyla się ust. 2. 
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§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: A. Z. Nowak 
 


