
ZARZĄDZENIE Nr 169/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 lipca 2022 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla 

studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, art. 86 oraz art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 . – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 
stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 
 

1/ w § 3 w ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
„8/ są obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy  
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. jeżeli obywatel 
Ukrainy, o którym mowa w art. 2 ust.1 ww ustawy, wjechał legalnie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. 
do dnia określonego w przepisach wydanych ma podstawie ust. 4  
i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 
miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.); 

2/ w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„ 4. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, 

maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Ograniczenie to nie dotyczy 
studentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 8.”; 

3/ w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Stypendium Rektora nie może być niższe niż 30% kwoty, o której mowa 

w § 11 ust. 1.”. 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 
studenckich. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
R E K T O R 


