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M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

Poz. 411 

ZARZĄDZENIE NR 90 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 2 grudnia 2016 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. 178 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 3a, stypendium rektora dla 
najlepszych studentów przyznawane jest na semestr i wypłacane przez okres do 
pięciu miesięcy – w wypadku wniosków złożonych do 15 października, zaś przez 
okres do czterech miesięcy – w wypadku wniosków złożonych do 15 marca.”; 
2) w § 24 w ust. 1 pkt 1 lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d 

w brzmieniu: 
„d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;”; 

3) w § 30: 
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
„1a. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się 

student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, 
który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą 
olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach 
o systemie oświaty.”, 

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 
„3a. W przypadku studenta, który rozpoczął studia od semestru letniego, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek 
złożony najpóźniej do dnia 15 października – w wypadku ubiegania się 
o stypendium w semestrze zimowym lub do dnia 15 marca – w wypadku ubiegania 
się o stypendium w semestrze letnim.”, 
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c) dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 
„3b. Student, o którym mowa w ust. 3a, może ubiegać się o stypendium rektora 

dla najlepszych studentów, o ile został wpisany na kolejny etap studiów i uzyskał 
w poprzednim roku studiów: wysoką średnią ocen, lub osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym.”; 
4) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja stypendialna jednostki organizacyjnej UW wydaje decyzję 
o przyznaniu zapomogi w kwocie nie większej niż 1.000 zł. W podejmowaniu 
decyzji bierze udział pracownik powołany w skład komisji.”; 

§ 2 
Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania 

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

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik 
do zarządzenia nr 90 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 grudnia 2016 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 jest 

wynikiem laureata na skali centylowej zawodów III stopnia danej edycji olimpiady 
powiększonym o 100 punktów; 

3) wynik punktowy finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim jest 
wynikiem finalisty na skali centylowej zawodów III stopnia danej edycji olimpiady; 

4) 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; 

5) wynik punktowy zaokrągla się do liczby całkowitej. 
2. Uzyskanie tytułu laureata olimpiady międzynarodowej, laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim  potwierdza się 
odpowiednim zaświadczeniem. 

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

4. Olimpiadami przedmiotowymi o zasięgu ogólnopolskim są: 
1) Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego; 
2) Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego; 
3) Olimpiada Artystyczna; 
4) Olimpiada Biologiczna; 
5) Olimpiada Chemiczna; 
6) Olimpiada Filozoficzna; 
7) Olimpiada Fizyczna; 
8) Olimpiada Geograficzna; 
9) Olimpiada Historyczna; 
10) Olimpiada Informatyczna; 
11) Olimpiada Języka Białoruskiego; 
12) Olimpiada Języka Francuskiego; 
13) Olimpiada Języka Hiszpańskiego; 
14) Olimpiada Języka Łacińskiego; 
15) Olimpiada Języka Rosyjskiego; 
16) Olimpiada Literatury i Języka Polskiego; 
17) Olimpiada Matematyczna; 
18) Olimpiada Przedsiębiorczości; 
19) Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.” 
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