ZARZĄDZENIE Nr 137/2013
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 4 września 2013 r.
zmieniające Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
stanowiący Załącznik do zarządzenia Nr 57/2012 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2012 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyŜszym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi
zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowiącym
Załącznik do zarządzenia Nr 57/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
21 maja 2012 r. wprowadza się zmiany:
1/

ust. 3 w § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6
3.
Stypendium
socjalne
i
stypendium
specjalne
dla
osób
niepełnosprawnych jest przyznawane od następnego miesiąca po dacie
złoŜenia w dziekanacie kompletnego wniosku lub doręczenia brakujących
dokumentów.
Dziekan moŜe przyznać stypendium socjalne i stypendium specjalne dla
osób niepełnosprawnych od miesiąca złoŜenia w dziekanacie kompletnego
wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów w przypadku, gdy –
z przyczyn leŜących po stronie Uniwersytetu (np. z powodu braku
numeru albumu) – doktorant nie mógł zalogować się w systemie USOS
w terminie umoŜliwiającym mu złoŜenie stosownych dokumentów
w poprzednim miesiącu.”.

2/ ust. 2 w § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7
2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje od miesiąca
złoŜenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, jeŜeli kompletny
wniosek zostanie złoŜony do 5-go dnia danego miesiąca.
Dziekan moŜe przyznać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości od
miesiąca złoŜenia w dziekanacie kompletnego wniosku lub doręczenia
brakujących dokumentów w przypadku, gdy – z przyczyn leŜących po
stronie Uniwersytetu (np. z powodu braku numeru albumu) – doktorant
nie mógł zalogować się w systemie USOS w terminie umoŜliwiającym mu
złoŜenie stosownych dokumentów do 5-go dnia danego miesiąca.”.
3/ ust. 3 w § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7
3. Doktorant ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości z tytułu zamieszkania, mieszkający w obiekcie innym niŜ dom
studencki, do wniosku o zwiększenie stypendium dołącza zaświadczenie
o zamieszkaniu wystawione przez administrację danego obiektu albo
kopię umowy najmu lub uŜyczenia lokalu, której zgodność z okazanym
oryginałem umowy, stwierdza pracownik administracyjny dziekanatu.
Umowa uŜyczenia lokalu moŜe być podstawą zwiększenia stypendium

(Dział Spraw Studenckich - 2013)

socjalnego, pod warunkiem, Ŝe jednoznacznie wynika z niej, Ŝe doktorant
ponosi koszty z tytułu utrzymania lokalu.”.
4/ ust. 8 w § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7
8. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
przysługuje za pełne miesiące zakwaterowania w domu studenckim lub
w obiekcie innym niŜ dom studencki, zgodnie z przedłoŜonym przez
doktoranta oświadczeniem lub zaświadczeniem o zamieszkaniu lub
umową najmu (uŜyczenia) lokalu – pod warunkiem, Ŝe doktorant
zamieszkuje we wskazanym obiekcie co najmniej 20 dni w danym
miesiącu.”.
5/ ust. 2 w § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9
2. Doktorant, który nie jest samodzielny finansowo, zgodnie z § 12,
zobowiązany jest udokumentować dochody obojga rodziców, chyba, Ŝe:
1/ zostały zasądzone alimenty od rodziców lub jednego z nich,
2/ rodzice lub jedno z rodziców nie Ŝyje,
3/ ojciec dziecka jest nieznany,
4/ powództwo o ustalenie alimentów od rodziców lub jednego z nich
zostało oddalone,
5/ sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych
kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców
do świadczeń alimentacyjnych na rzecz tego dziecka,
6/ rodzice lub jedno z rodziców zostało pozbawione władzy
rodzicielskiej,
7/ jest wychowankiem domu dziecka lub rodziny zastępczej.”.
6/ ust. 2 w § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na
rok akademicki, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie
z planem studiów, trwa jeden semestr, jednak nie dłuŜej niŜ na okres
waŜności
orzeczenia
właściwego
organu
potwierdzającego
niepełnosprawność. JeŜeli orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność
doktoranta
pobierającego
stypendium
specjalne
dla
osób
niepełnosprawnych
utraciło
waŜność
w
trakcie
trwania
roku
akademickiego, a doktorant w terminie 7 dni od daty utraty jego
waŜności złoŜył wniosek o wydanie nowego orzeczenia oraz dostarczył
waŜnie orzeczenie w terminie 10 dni roboczych od daty jego wydania –
doktorantowi przysługuje wyrównanie za okres jaki upłynął od daty
utraty waŜności poprzedniego orzeczenia, pod warunkiem, Ŝe z nowego
orzeczenia wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności.”.
7/ § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28
Wszelkie kompetencje Rektora lub Dziekana, wynikające z niniejszego
Regulaminu wykonują odpowiednio:
1/ z upowaŜnienia Rektora – Prorektor ds. Studenckich,
2/ z upowaŜnienia Dziekana – właściwy Prodziekan, przy czym
przekazanie kompetencji Rektora nie moŜe naruszać art. 24 § 1
pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.”.
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§ 2. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów do wprowadzenia i przestrzegania
postanowień zawartych w Regulaminie, o którym mowa w § 1.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi
do spraw Studenckich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Marek Bojarski
REKTOR
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