
 
 

75.0200.18.2021 
 

Zarządzenie nr 22 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z dnia 25 lutego 2021 roku 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla 

studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.) 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz  

w porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Towarzystwem 

Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W zarządzeniu nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku  

w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 15 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 15 

 

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student lub doktorant znajdujący się  

w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto 

przypadającego na jednego członka rodziny wnioskodawcy. Zasady obliczania 

dochodu określa załącznik nr 8 do zarządzenia. 

3. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr i wypłacane: 

1) w semestrze zimowym do 5 miesięcy – od października do lutego; 

2) w semestrze letnim do 4 miesięcy – od marca do czerwca, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor UJ może wydłużyć okres 

wypłaty stypendium socjalnego w semestrze letnim do 5 miesięcy – od marca  

do lipca. 

5. Informację o wydłużeniu okresu wypłaty stypendium socjalnego w semestrze letnim 

ogłasza się niezwłocznie na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.”; 
 

2) § 19 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 19 

 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek przez 

Rektora UJ lub komisję stypendialną na okres ważności orzeczenia 

potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. 

Stypendium wypłacane jest do 9 miesięcy, od października do czerwca,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

 



 

 

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor UJ może wydłużyć okres 

wypłaty stypendium dla osób niepełnosprawnych do 10 miesięcy – od października 

do lipca. 

3. Informację o wydłużeniu okresu wypłaty stypendium dla osób niepełnosprawnych 

ogłasza się niezwłocznie na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.”; 
 

3) § 24 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 24 

 

1. Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek przez Rektora UJ lub komisję 

stypendialną na rok akademicki, a wypłacane przez 9 miesięcy – od października  

do czerwca, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Zasady przyznawania stypendium rektora studentom określa załącznik nr 10  

do zarządzenia. 

3. Zasady przyznawania stypendium rektora doktorantom określa załącznik nr 11  

do zarządzenia. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor UJ może wydłużyć okres 

wypłaty stypendium rektora – od października do lipca. 

5. Informację o wydłużeniu okresu wypłaty stypendium rektora ogłasza się 

niezwłocznie na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.”. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
Rektor 

 

 

 
Prof. dr hab. Jacek Popiel 


