
 

Zarządzenie nr  104/XV R/2017 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 10 października 2017 r. 

 

w sprawie zmiany „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

od roku akademickiego 2016/2017” 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. 

Dz. U. 2016. poz. 1842 ze zm.) oraz §51 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu (tj. załącznik do uchwały nr 1774 Senatu Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu z dnia 31 maja 2017 r.) zarządza się, co następuje: 

 

 
§ 1 

W załączniku do zarządzeniu nr 75/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2016/2017”, 

zwanego dalej „Regulaminem”, wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) ulega zmianie podstawa prawna Regulaminu, która otrzymuje brzmienie: 

„Regulamin wprowadza się na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 

1842 ze zm.), zwanej dalej „psw”, 

2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.  

z 2017, poz. 1257 ze zm.), 

3) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 617, ze 

zm.), 

4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. prawo o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. 

Dz.U. 2016, poz. 2032, ze zm.), 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2046 ze zm.), 

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 

1518 ze zm.),  



7) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1769 ze 

zm.), 

8) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.  

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń 

rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, ze świadczeń 

i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2017, poz. 1466). 

 

2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów ustala 

wysokość środków finansowych z dotacji przeznaczonych na stypendia rektora dla 

najlepszych studentów, które nie mogą stanowić więcej niż 60% środków 

przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia 

socjalne oraz zapomogi.”  

 

3) § 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4 ust. 1 pkt 1–4 może ubiegać się student-cudzoziemiec, o którym mowa w art. 43 ust. 

2 pkt 1-7 ustawy psw oraz cudzoziemiec posiadający ważną Kartę Polaka, jeśli podjął 

studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich,” 

 

4) po § 5 ust. 1 pkt 3 dodaję się pkt 4 w brzmieniu: 

„4)  § 4 ust.1 pkt 3 - może ubiegać się student-cudzoziemiec, o którym mowa w art. 43 

ust 2a ustawy psw, który posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub 

wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, który podjął studia na zasadach odpłatności.” 

 

5) uchyla się § 5 ust. 2,  

 

6) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Świadczenia pomocy materialnej  przekazywane są przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez studenta, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem.” 

 

7) § 15 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

1) stypendia (socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych) lub stypendium rektora dla 

najlepszych studentów - wniosek powinien być złożony do: 27 października,” 

 

8) § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 



„5. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczeń pomocy materialnej musi 

zawierać: oznaczenie organu (a w przypadku wydania decyzji przez organ kolegialny – 

KS/OKS, także imiona oraz nazwiska osób uczestniczących w podjęciu decyzji), datę 

wydania decyzji, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, 

uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie 

oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 

upoważnionego do wydania decyzji. W przypadku decyzji, w stosunku do której może 

być wniesiony sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o 

dopuszczalności wniesienia sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości wpisu od 

skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do 

wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania 

się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.” 

 

9) § 18 ust. 4 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.),” 

 

10) § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do dochodu rodziny nie wlicza się także zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. 2016, poz. 195 ze zm.): 

− świadczenia wychowawczego.” 

 

11) § 18 ust. 6 pkt 1) lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt 2,” 

 

12) § 18 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 

8, dziekan/KS lub OKS, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. 

Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania 

stypendium socjalnego.” 

 

13) § 19 ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1829 ze zm.),” 

 



14) § 19 ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) 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 (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1829 ze zm.),” 

 

15) § 31 ust. 2 w zakresie pkt 5 tabeli kolumna 2 otrzymuje brzmienie: 

„Autorstwo pracy wygłoszonej na konferencji naukowej potwierdzone certyfikatem 

uczestnictwa w konferencji (jeśli za daną pracę student nie uzyskał punktów zgodnie z 

rubryką 3 tabeli):  

- za autorstwo jednej wygłoszonej pracy 

- za autorstwo wygłoszonych różnych prac” 

 

16) załącznik nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia, 

17) traci moc wzór 3 do załącznika nr 3 do Regulaminu, 

18) załącznik nr 4 wzór 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia, 

19)  załącznik nr 4 wzór 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do 

niniejszego zarządzenia, 

20) załącznik nr 5 wzór 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do 

niniejszego zarządzenia 

21) załącznik nr 5 wzór 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do 

niniejszego zarządzenia 

22) załącznik nr 5 wzór 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do 

niniejszego zarządzenia 

23) załącznik nr 5 wzór 4 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do 

niniejszego zarządzenia 

24) załącznik nr 5 wzór 5 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do 

niniejszego zarządzenia 

25) załącznik nr 5 wzór 6 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do 

niniejszego zarządzenia  

26) załącznik nr 5 wzór 7 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do 

niniejszego zarządzenia 

27) po załączniku nr 11 do Regulaminu dodaje się załącznik nr 12 w brzmieniu jak załącznik 

nr 11 do niniejszego zarządzenia 

28) po załączniku nr 12 do Regulaminu dodaje się załącznik nr 13 w brzmieniu jak załącznik 

nr 12 do niniejszego zarządzenia. 



 

§ 2 

Niniejsze Zarządzenie zawiera następujące załączniki:  

1. Załącznik nr 1: Zasady dokumentowania i obliczania dochodu we wniosku o 

stypendium socjalne   

2. Załącznik nr 2: Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego  

3. Załącznik nr 3: Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych 

studentów 

4. Załącznik nr 4: Wzór decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego 

5. Załącznik nr 5: Wzór decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego w zwiększonej 

wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym 

obiekcie 

6. Załącznik nr 6: Wzór decyzji o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych  

7. Załącznik nr 7: Wzór decyzji o przyznaniu stypendium Rektora 

8. Załącznik nr 8: Wzór decyzji o przyznaniu zapomogi 

9. Załącznik nr 9: Wzory decyzji o ponownym rozpatrzeniu sprawy / odwołaniu 

10. Załącznik nr 10: Wzór decyzji o uchyleniu własnej decyzji  

11. Załącznik nr 11: Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

od decyzji Dziekana / Komisji Stypendialnej  

12. Załącznik nr 12: Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o 

ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Rektora / Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

 

prof. dr hab. Marek Ziętek 

 

 

 

Otrzymują: 

według rozdzielnika 

KR 

  


