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Poz. 232 

ZARZĄDZENIE NR 116 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 23 września 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 276 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania  

Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych 

Na podstawie art. 23 ust. 1 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.) oraz 
§ 36 ust. 2 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. 
poz. 190 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1 

W zarządzeniu nr 276 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków 
stypendialnych (Monitor UW z 2020 r. poz. 491) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 2: 

a) pkt 2, pkt 5 i pkt 15 skreśla się, 

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) dr Katarzyna Kińska – Wydział Chemii;”, 

c) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) dr Joanna Piotrowska – Wydział Lingwistyki Stosowanej;”, 

d) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) dr hab. Agnieszka Tomas – Wydział Archeologii;”; 

2) w załączniku do zarządzenia w § 1: 

a)  ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14.  W pracach Zespołu oceniającego wnioski studentów i doktorantów udział 

przedstawiciela studentów lub doktorantów jest obligatoryjny. Jeżeli z jakiś ważnych 

powodów jego udział w posiedzeniu okaże się niemożliwym a decyzja musi być 

podjęta w zakreślonym terminie, to taka decyzja zostanie podjęta z zastrzeżeniem 

poinformowania ex post o jego treści nieobecnego na posiedzeniu Zespołu 

przedstawiciela studentów lub doktorantów, z odnotowaniem w protokole  

z posiedzenia wymienionych ważnych powodów. W konkursach, w których wnioski 

składane są wyłącznie przez nauczycieli akademickich lub innych pracowników, ocena 

i kwalifikacja może zostać przeprowadzona bez udziału przedstawicieli studentów  

i doktorantów.”, 
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b) po ust. 16 dodaje się ust. 17 w brzmieniu: 

„17.  Ocena wniosków i kwalifikacja studentów, doktorantów i pracowników 

ubiegających się o stypendia odbywa się w oparciu o zasadę przejrzystości  

i równego traktowania, w szczególności bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,  

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientację seksualną.”. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: A. Z. Nowak 


