
 

Zarządzenie nr 297/XVI R/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu świadczeń dla studentów 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2019/2020” 

 

Na podstawie art. 23  w zw. z art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku 

akademickiego 2019/2020, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 111/XV R/2019 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

„Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku 

akademickiego 2019/2020” ze zm., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli student powtarza rok, uzyskał warunkowy wpis na dany rok studiów  

lub poniósł odpowiedzialność dyscyplinarną może ubiegać się tylko o następujące 

świadczenia pomocy materialnej:  

         1) stypendium socjalne;  

         2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;  

         3) zapomogę.”; 

2) § 6 otrzymuje brzmienie:  

„§ 6. 1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 przysługują na studiach pierwszego 

stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich  

z zastrzeżeniem, że łączny okres, przez który przysługują świadczenia, wynosi  

12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta z zastrzeżeniem,  

że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

2. Łączny okres, o którym mowa w ust. 1, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku,  

gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony  

w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów. 

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez 

studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry 



przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć  

z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się 

określonych w programie studiów z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach 

pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego 

tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku 

kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie 

traktuje się jako jeden semestr. 

4. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 nie przysługują studentowi posiadającemu 

tytuł zawodowy:  

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,  

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia 

pierwszego stopnia.  

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane  

za granicą. 

6. Student ubiegający się o świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 lub, 

który otrzymuje takie świadczenia, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczelnię 

o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.  

7. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu 

tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przysługuje 

przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio. 

8. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 są przyznawane na semestr lub na 

rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres 9 miesięcy  

(tj. październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec), a 

gdy kształcenie trwa semestr – przez okres 5 miesięcy  

(tj. październik, listopad, grudzień, styczeń, luty).”; 

3) w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minimalna liczba punktów wymagana do ubiegania się o stypendium Rektora 

wynosi 21.”; 

4) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium Rektora nie może być 

niższa niż 4.0.”; 

5) w § 23 ust. 7a otrzymuje brzmienie: 

„7a. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia i student pierwszego roku 

jednolitych studiów magisterskich, który uprzednio ukończył inne studia, do wniosku 

o stypendium dołącza wykaz ocen, z ostatniego roku ukończonych przez niego 



studiów, potwierdzony przez upoważnionego pracownika Dziekanatu.  

Przy obliczaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów 

zakończonych egzaminem, które są obowiązkowe  i pokrywają się z programem 

nauczania w danym roku w Uczelni macierzystej.”; 

6) w § 24 ust. 2 po pkt 6 w tabeli dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

7) średnia ocen wynosząca 5.0, o której mowa  

w § 23 ust. 4 

 5 pkt 

 

7) w § 28 pkt. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) pracy w ramach wolontariatu również w ramach grantu, organizacji studenckich, 

stowarzyszeniach,” 

8) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Decyzja o przyznaniu świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, wygasa z ostatnim 

dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu: 

1) uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w § 6 ust 4, 

2) skreślenia z listy studentów, 

3) ukończenia studiów przed upływem okresu, na który student miał przyznane 

świadczenie, 

4) wygaśnięcia orzeczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2, na podstawie którego zostało 

przyznane stypendium, 

5) upłynięcia okresu, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2.”; 

9) w załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieosiąganiu dochodu,”; 

2) w § 4 ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 

„18) W przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty 600 zł (określonej art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej) należy dołączyć do wniosku aktualne zaświadczenie  

z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. 

W przypadku niedołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji 

dochodowej i majątkowej swojej rodziny należy złożyć w formie pisemnej 

uzasadnienie braku wymaganego aktualnego zaświadczenia oraz udokumentować 

źródła utrzymania rodziny.”; 



10)  Załącznik nr 4 wzór nr 1  do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2019/2020 otrzymuje brzmienie 

jak załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r. za wyjątkiem § 1 ust. 9 i 10, który 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

Z upoważnienia Rektora 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Prorektor ds. Klinicznych 
prof. dr hab. Szymon Dragan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
według rozdzielnika  
MC 


