ZARZĄDZENIE Nr 37 /2015
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 52/2014 Rektora UKSW z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie - zarządza się, co następuje:
§1
W Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 52/2014 Rektora
UKSW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
,,2. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim Uniwersytetu.
3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie małżonka i dziecka w domu studenckim
Uniwersytetu.”;
2) w § 14:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Jeżeli Wydziałowa Komisja Stypendialna uzna, że odwołanie zasługuje w całości
na uwzględnienie, to może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną
decyzję, w terminie 7 w dni od dnia otrzymania odwołania.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Pracownik DPMS zobowiązany jest niezwłocznie po wpłynięciu odwołania
poinformować o tym Przewodniczących właściwej Wydziałowej Komisji Stypendialnej
i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.”;
3) w § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Pracownik DPMS zobowiązany jest niezwłocznie po wpłynięciu wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy poinformować o tym Przewodniczącego Odwoławczej Komisji
Stypendialnej.”;
4) w § 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Dziekan, na wniosek właściwego organu Samorządu Studentów, powołuje
Wydziałową Komisję Stypendialną nie później niż do 20 października.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dziekan, na wniosek właściwego organu Samorządu Studentów, spośród członków
Wydziałowej Komisji Stypendialnej powołuje:
1) Przewodniczącego, będącego studentem;
2) dwóch Wiceprzewodniczących, w tym co najwyżej jednego będącego
pracownikiem;
3) Sekretarza. ”;
5) w § 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Rektor, na wniosek właściwego organu Samorządu Studentów, powołuje Odwoławczą
Komisję Stypendialną nie później niż do 20 października.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rektor, na wniosek właściwego organu Samorządu Studentów, spośród członków
Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołuje:
1) Przewodniczącego, będącego studentem;
2) dwóch lub trzech Wiceprzewodniczących, w tym co najwyżej jednego będącego
pracownikiem;
3) Sekretarza.”;
6) w § 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. W przypadku wpłynięcia wniosków, Wydziałowa Komisja Stypendialna zbiera się
na posiedzeniach co najmniej raz w miesiącu do 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem
października.”,
b) po ust 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
,,1a. Pracownik DPMS zobowiązany jest niezwłocznie po wpłynięciu wniosku
poinformować o tym Przewodniczącego właściwej Wydziałowej Komisji Stypendialne.”;

7) w § 21 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
,,7. Komisja Stypendialna sporządza protokół z każdej czynności postępowania, mającej
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób
utrwalona.”;
8) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
,,2. Do wniosku o stypendium socjalne student zobowiązany jest załączyć dokumenty
potwierdzające jego sytuację materialną. Wykaz dokumentów stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.
3. Wydziałowa Komisja Stypendialna przyznaje stypendium socjalne:
1) od października w roku, w którym złożono wniosek, jeżeli został on złożony
do 5 października;
2) od miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku.”;
9) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,, 3. Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości zobowiązany
jest udokumentować miejsce stałego zamieszkania oraz zamieszkiwanie w domu
studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.”;
10) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Do 26 października DPMS przekazuje Przewodniczącemu Odwoławczej Komisji
Stypendialnej listę studentów, w formie papierowej i elektronicznej, którzy złożyli
wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z informacją o ich
kierunku i roku studiów.”;
11) w § 36:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Do wniosku o zapomogę należy załączyć dokumenty potwierdzające, że student
znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych oraz
odpowiednie zaświadczenia dotyczące zdarzenia losowego, na podstawie którego
student wnioskuje o zapomogę.”,
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
,,6. Student nie może otrzymać zapomogi wyłącznie z tytułu trudnej sytuacji
materialnej jeżeli nie wystąpiło zdarzenie losowe.”;
12) w § 37 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
,,1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który w wyniku zdarzenia losowego
znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności z powodu:
1) śmierci najbliższego członka rodziny;
2) nieszczęśliwego wypadku studenta lub najbliższego członka rodziny;
3) klęski żywiołowej.
2. Zapomogę można otrzymać, jeżeli od zdarzenia losowego upłynęło nie więcej niż
4 miesiące i wnioskodawca w momencie jego wystąpienia był studentem
Uniwersytetu.”;
13) w § 38 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
,,1. Student traci prawo do świadczeń pomocy materialnej jeżeli:
1) ukończył kierunek studiów, na którym je pobierał;
2) został skreślony z listy studentów;
3) wystąpiła okoliczność, o której mowa w § 6 ust. 2;
4) otrzymał decyzję o zgodzie na urlop długoterminowy, w przypadku stypendium
socjalnego;
5) komisja dyscyplinarna dla studentów orzekła karę dyscyplinarną zawieszenia w prawie
studenta do ich otrzymywania;
6) zrezygnował z ich otrzymywania
2. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 2 ust. 1,
wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym zaistniały przesłanki z ust. 1 pkt 1-4.”;
14) w § 42:
a) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) wystąpieniu okoliczności, o której mowa w § 6 ust. 2;”,

b) pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
,,6) zmianie danych osobowych.”;
15) Załączniki nr 2-7 i 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-7
do niniejszego Zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.
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