
 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 272/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 grudnia 2022 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 131/2017 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu 
Wrocławskiego, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu lub pożyczki 

 
 

Na podstawie art. 103 i art. 210 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -  Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późń. zm.) oraz § 13 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468) w związku z art. 288 ustawy z dnia 3 
lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późń. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W zarządzeniu Nr 131/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17  
listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów 
studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 
kredytu lub pożyczki wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„2. Podstawę wyłaniania grup najlepszych absolwentów studiów 
doktoranckich, o których mowa w ust. 1, stanowi liczba osób, które w 
minionym roku akademickim, posiadając status doktoranta, uzyskały 
stopień doktora w drodze przewodu doktorskiego/postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora.”; 
 

2) w § 3: 
  
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2. Listy, o których mowa w ust. 1, sporządzane są w formie 
elektronicznej (w programie Excel) oraz papierowej i przekazywane są 
do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej w terminie do dnia 15 listopada 
każdego roku .”; 

 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Sekretariat Szkoły Doktorskiej, na podstawie list przekazanych przez 
wydziały sporządza listę zbiorczą zawierającą wszystkich najlepszych 
absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego.”; 

 
3) w § 4: 

 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Prorektor ds. badań naukowych w porozumieniu z Radą Doktorantów 
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego ustala listę 
rankingową najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w 
poszczególnych grupach, o których mowa w § 1 ust. 1.”; 
 
 
 
 



 

 

 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Listy rankingowe ogłasza się w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, 
poprzez umieszczenie na stronach internetowych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Listy dostępne są także w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej 
i jednostkach prowadzących studia doktoranckie.”; 
 

4) § 5 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 5. Do wyłonienia grup najlepszych absolwentów studiów doktoranckich 
Uniwersytetu Wrocławskiego, o których mowa w § 1 ust. 1  Rektor 
Uniwersytetu Wrocławskiego może powołać zespół doradczy, w skład 
którego  będą wchodzili: Prorektor ds. badań naukowych, jeden 
przedstawiciel z każdego wydziału, Kierownik Sekretariatu Szkoły 
Doktorskiej, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.”; 
 

5) w § 6: 
 
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Prorektor ds. badań naukowych, na wniosek zainteresowanego, wydaje 
zaświadczenie potwierdzające umieszczenie kredytobiorcy w określonej 
grupie najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.”; 
 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Ewidencję wydanych zaświadczeń prowadzi Sekretariat Szkoły 
Doktorskiej, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do 
niniejszego zarządzenia.”; 
 
 

6) Załącznik Nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Załącznik Nr 1  

do zarządzenia  Nr 272/ 2022 

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 131/2017 

z dnia 17 listopada 2017 r. 

.....................................................                                      
                    pieczęć uczelni  

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Zaświadcza się, że Pan(i) .................................................................................................................. 

                                                                                imiona i nazwisko                      

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

   PESEL lub seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość                                                                                                                            

 

w roku akademickim |___|___|___|___| / |___|___|___|___|  

 

ukończył(a) studia w grupie od |___|,|___|___| % do |___|___| % najlepszych absolwentów 

 

studiów doktoranckich   

 

i ma prawo do umorzenia |___|___| % kwoty pożyczki lub kredytu wypłaconego w okresie  

tych studiów – pozostałej do spłaty na dzień złożenia przez kredytobiorcę wniosku do banku. 

 

 

 

.........................................................                                         ……................................................. 

                         miejscowość,  data                                                                                                                podpis   i pieczątka  Rektora 

 

 

Numer zaświadczenia:  ………………….. 

Pouczenie:  

Kredytobiorca, który ukończył studia doktoranckie w roku akademickim 2021/2022 lub w latach następnych ma prawo 

do umorzenia pożyczki lub kredytu: 

 w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia doktoranckie w grupie do 1%,  

 w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%, 

 w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% 

– najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, w danym roku akademickim. 

 

     pieczęć 


