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zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania funduszem 
stypendialnym oraz „Regulaminu świadczeń  dla studentów WAT” 

Na podstawie art. 95 ust. 2 i art. 412 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 238 ust. 13 
i art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę  —
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.) zarządza 
się, co następuje: 

§1 

W „Regulaminie świadczeń  dla studentów WAT" stanowiącym załącznik nr 2 do 
zarządzenia Rektora WAT nr 26/RKR/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zasad 
gospodarowania funduszem stypendialnym oraz „Regulaminu świadczeń  dla 
studentów WAT", wprowadza się  następujące zmiany: 

1) w§ 11: 
a) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) posiada miesięczny dochód netto na osobę  w rodzinie nie przekraczający 
kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) i mieszka 
poza Warszawą, z wyjątkiem gmin w powiecie Warszawskim Zachodnim 
- Izabelin, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Łomianki;"; 

b) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie 
„2) posiada miesięczny dochód netto na osobę  w rodzinie nie przekraczający 

kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej i jest samotnym rodzicem;", 

2) w §15: 
a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) posiada osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, o których mowa 
w § 16 ust. 6 oraz zaliczenie na następny semestr, a w przypadku 
posiadania zaległości mogą  one dotyczyć  tylko ostatniego zaliczonego 
semestru."; 

b) uchyla się  ust. 3, 
3) w § 16 ust 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż  dziesięć, 
stypendium rektora może być  przyznane jednemu studentowi.", 

4) w§ 17: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Wysokość  stypendium rektora będzie uzależniona od zaszeregowania do 
grupy klasyfikacyjnej.”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wysokość  stypendium rektora w poszczególnych grupach 

klasyfikacyjnych jest jednakowa na wszystkich kierunkach studiów.", 
5) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19 
1. Zapomoga może być  przyznana na wniosek studenta, który znalazł  się  

przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 

2. Student może otrzymać  zapomogę  dwa razy w roku akademickim. 

3. Student ubiegający się  o zapomogę  zobowiązany jest do: 
1) wypełnienia i zarejestrowania Wniosku o zapomogę  w wersji 

elektronicznej w systemie USOS; 
2) wydrukowania, podpisania i złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 

1, w Dziale Spraw Studenckich oraz dokumentów potwierdzających 
przyczynę  ubiegania się  o zapomogę. 

4. Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć  w terminie 
nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty zdarzenia będącego przyczyną  
wystąpienia z wnioskiem o zapomogę. W wyjątkowych, 
usprawiedliwionych i udokumentowanych sytuacjach Rektor ma prawo 
odstąpić  od tej zasady (pobyt za granicą, w szpitalu, brak możliwości 
oszacowania wydatków w powyższym terminie itp.).", 

6) w § 20: 
a) w ust. 1 po pkt 7 dodaje się  pkt 8 w brzmieniu: 

„8) którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z 
okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 
1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku 
z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na 
warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub 
posiadającego wizę  krajową  w celu prowadzenia badań  naukowych 
lub prac rozwojowych.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Student WAT będący cudzoziemcem niewymienionym w ust. 1 pkt 

2 — 8 nie może ubiegać  się  o stypendium socjalne. 

§2 
Zarządzenie wchodzi z dniem 1 października 2019 r. 

Rektor 

gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK 

Sporządził: Patryk Grzymała — DSS 
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