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UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

Poz. 180 

ZARZĄDZENIE NR 31 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 30 września 2015 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów Uniwersytetu Warszawskiego 
 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  
21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2013 r., poz. 176 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10 
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3, są przyznawane na 

rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do dziewięciu miesięcy, za 
wyjątkiem: 

a) stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych za październik, które jest wypłacane w listopadzie, 

b) stypendium rektora dla najlepszych studentów za październik i listopad, 
które są wypłacane w grudniu, 

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 paragrafu oraz § 7 ust. 2, § 13 ust. 1, § 19 ust. 4, § 28 
ust. 4 i § 29 ust. 2. 

2. W uzasadnionych przypadkach prorektor właściwy ds. studenckich  
w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Studentów UW może 
przesunąć termin pierwszej wypłaty stypendium rektora dla najlepszych studentów. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 3a stypendium rektora dla 
najlepszych studentów przyznawane jest na semestr i wypłacane przez okres do 
czterech miesięcy. Stypendium za marzec jest wypłacane kwietniu. 
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4. W przypadku, gdy ostatni etap studiów trwa semestr, świadczenia, 
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-3 są przyznawane na semestr i wypłacane 
przez okres do pięciu miesięcy.”; 
2) w § 14: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się 

studenci cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich będący obywatelami państw członkowskich 
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający 
środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się 

również studenci cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp 
do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania 
pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w odniesieniu do tych osób nie jest 
wymagane, aby podjęły i odbywały studia na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich.”; 
3) w § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia każdego miesiąca, za 
wyjątkiem lipca, sierpnia i września, stypendium socjalne wypłacane jest również 
za miesiąc, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po 
tym terminie, od miesiąca następnego bez wyrównania za poprzednie miesiące, 
z zastrzeżeniem § 37a.”; 
4) w § 24 w ust. 1 pkt 2 lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się 

lit. d w brzmieniu: 
„d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 

i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.”; 
5) w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Student pobierający stypendium socjalne zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia właściwej komisji stypendialnej o okolicznościach, 
o których mowa w ust. 1 i złożenia kolejnego wniosku o stypendium 
uwzględniającego te okoliczności.”; 
6) w § 26: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości student przedstawia oświadczenie, że codzienny dojazd z miejsca 
stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 
mu studiowanie oraz, że zamieszkuje w domu studenckim lub obiekcie innym niż 
dom studencki.”, 

b) uchyla się ust. 4; 
7) w § 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) rezygnacji z zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki;”; 
8) w § 27a uchyla się ust. 2; 
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9) w § 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia każdego miesiąca, za 
wyjątkiem lipca, sierpnia i września, stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych wypłacane jest również za miesiąc, w którym wniosek został 
złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie, od miesiąca następnego 
bez wyrównania za poprzednie miesiące, z zastrzeżeniem § 37a oraz § 29 ust. 2.”; 
10) w § 30 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może również zostać 
przyznane studentowi przyjętemu i rozpoczynającemu pierwszy rok studiów od 
semestru letniego, który złoży wniosek najpóźniej do dnia 15 marca roku 
akademickiego, w którym świadczenie ma zostać przyznane.”; 
11) w § 33: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 prorektor właściwy ds. studenckich 

w porozumieniu z OKSS określa procent i sposób jego wyliczenia, nie mniejszy niż 
pięć i nie większy niż 10 liczby studentów każdego roku lub kierunku studiów 
prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim, którzy będą otrzymywać 
stypendium rektora dla najlepszych studentów. Liczbę studentów określa się 
według stanu na dzień 31 października roku akademickiego, na który świadczenie 
ma zostać przyznane, a w przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 3a – na dzień 
15 marca.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Sposób wyliczenia procenta, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do 

studiów międzykierunkowych lub indywidualnych studiów międzyobszarowych 
ustala prorektor właściwy ds. studenckich w porozumieniu z OKSS, po 
zasięgnięciu opinii władz jednostki prowadzącej dane studia oraz właściwego 
organu Samorządu Studentów.”; 
12) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Decyzję doręcza się za potwierdzeniem odbioru. Warunkiem wypłaty 
świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 jest doręczenie decyzji.”. 

§ 2 
W załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego wprowadza się następujące zmiany: 
1) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Oświadczenie, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do 
uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie oraz 
o zamieszkaniu w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.”, 
2) uchyla się ust. 15. 
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§ 3 

W załączniku nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania 
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego wprowadza się następujące zmiany: 
1) w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 

30b, 30c, 30e oraz 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone 
o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób 
fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne,”, 

 
b) w pkt 3 w lit. ac kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. ad, ae, af 

oraz ag w brzmieniu: 
„ad) kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ae) świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 

20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693), 

af) świadczenie rodzicielskie, 
ag) zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników.”; 
 

2) w ust. 6: 
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,”, 
 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 
renty rodzinnej lub renty socjalnej,”, 

 
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych 
wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze 
śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,”, 

 
d) dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: 

„10) utratą świadczenia rodzicielskiego, 
11) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników.”; 
 
3) w ust. 9: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,”, 
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b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 
renty rodzinnej lub renty socjalnej,”, 

 
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 
wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,”, 

 
d) dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: 

„9) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 
10) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach 

o ubezpieczeniu społecznym rolników.”. 

§ 4 
W załączniku nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego, w części Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora 
dla najlepszych studentów dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Za osiągnięcie sportowe uważa się osiągnięcia w sportach olimpijskich 
lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa 
w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub osiągnięcia w sportach, 
w których organizowane są Akademickie Mistrzostwa Polski.”. 

§ 5 
Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 3 pkt 1 

lit. a, b, af oraz ag, pkt 2 lit. d oraz pkt 3 lit. d, które wchodzą w życie z dniem 
1 stycznia 2016 r. 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik 

do zarządzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia  
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego 
  

 
Załącznik nr 4 

do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych 

studentów laureatom i finalistom olimpiad 
1. Studentów z I roku każdego kierunku studiów, ubiegających się 

o stypendium rektora dla najlepszych studentów szereguje się w ranking punktowy 
według następujących zasad: 
1) Laureat olimpiady międzynarodowej otrzymuje 200 punktów. 
2) Wynik punktowy laureata olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 

o profilu humanistycznym lub społecznym oblicza się według następującego 
wzoru:  

 

3) Wynik punktowy finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 
o profilu humanistycznym lub społecznym oblicza się według następującego 
wzoru: 

 

4) Wynik punktowy laureata olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 
o profilu ścisłym lub przyrodniczym jest wynikiem laureata na skali centylowej 
zawodów III stopnia danej edycji olimpiady powiększonym o 100 punktów. 

5) Wynik punktowy finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 
o profilu ścisłym lub przyrodniczym jest wynikiem finalisty na skali centylowej 
zawodów III stopnia danej edycji olimpiady. 

6) Wynik laureata/finalisty na skali centylowej to odsetek liczby uczestników 
zawodów III stopnia danej edycji olimpiady, którzy uzyskali wynik taki sam lub 
niższy niż dany laureat/finalista. 

7) Wynik punktowy zaokrągla się do liczby całkowitej. 

2. Uzyskanie tytułu laureata olimpiady międzynarodowej potwierdza się 
odpowiednim zaświadczeniem. 

3. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu 
ogólnopolskim potwierdza się właściwym zaświadczeniem: 
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1) Liczbę zdobytych punktów w olimpiadzie o profilu społecznym lub 

humanistycznym potwierdza się zaświadczeniem wystawionym przez komitet 
główny właściwej olimpiady. Zaświadczenie powinno zawierać informację 
o wyniku punktowym uzyskanym przez studenta w zawodach III stopnia oraz 
o najwyższym uzyskanym wyniku w danej edycji olimpiady. 

2) W wypadku laureata lub finalisty olimpiady o profilu ścisłym lub przyrodniczym 
jego wynik na skali centylowej OKSS ustala w porozumieniu z komitetem 
głównym właściwej olimpiady. 

4 W przypadku, gdy student posiada więcej niż jeden tytuł laureata lub 
finalisty, pod uwagę bierze się jeden, najwyższy wynik. 

5 Przyporządkowania kierunku studiów do obszaru wiedzy dokonuje się na 
podstawie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 
2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin 
naukowych i artystycznych. 

6 Zgodność profilu olimpiady przedmiotowej o zasięgu  ogólnopolskim 
z obszarem wiedzy określa poniższa tabela: 
 

obszar nauk humanistycznych Olimpiada Artystyczna 

 Olimpiada Filozoficzna 

 Olimpiada Historyczna 

 Olimpiada Języka Białoruskiego 

 Olimpiada Języka Francuskiego 

 Olimpiada Języka Hiszpańskiego 

 Olimpiada Języka Łacińskiego 

 Olimpiada Języka Rosyjskiego 

 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

 Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego 

 Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego 

obszar nauk przyrodniczych Olimpiada Biologiczna 

 Olimpiada Geograficzna 

obszar nauk społecznych Olimpiada Przedsiębiorczości 

 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie  
Współczesnym 

obszar nauk ścisłych Olimpiada Chemiczna 

 Olimpiada Fizyczna 

 Olimpiada Informatyczna 

 Olimpiada Matematyczna 
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