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Zarządzenie Nr 85/22 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 28 września 2022 r. 

 

w sprawie zmian w Regulaminie Świadczeń dla Studentów 

 

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) i art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1669 ze zm.) oraz art. 41 ust. 10-12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie Świadczeń dla Studentów Politechniki Świętokrzyskiej wprowadzonym 

zarządzeniem Rektora Nr 58/19 z dn. 26 września 2019 r. ze zm. (t.j. w Zarz. 9/22 ze zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 6 w ust. 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1 ) żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy 

organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów 

o służbie wojskowej;”; 

 

2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

 

„§ 7a. Świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa 

 

1. Obywatel Ukrainy, którego 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 

583 ze zm.), będący studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne. W takim wypadku 

składa on wniosek, o którym mowa w § 28 ust. 2 oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej 

i materialnej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 17. 

2. Do obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczenia w zakresie 

liczby zapomóg, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce.”; 

 

3) przypis nr 1 do § 35 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1 Umowa dzierżawy zawarta zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników jest 

to umowa zawarta zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 933 ze zm.) dotycząca gruntów 

wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej – w przypadku renty stałej – co 

najmniej na 10 lat, a w przypadku renty okresowej – na okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o przyznaniu tej renty, której zawarcie potwierdził 

wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej: 

a) małżonkiem rencisty,  

b) osobą pozostającą z rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym, 

c) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b.”; 

 

4) w § 40 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Pełnomocnik Rektora do spraw osób niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia 

o niepełnosprawności wprowadza zawarte w nim dane studenta z niepełnosprawnością do 

systemu USOS.”; 

 

5) w wykazie załączników na końcu dodaje się pozycję nr 17 w brzmieniu: 

„17. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej składane przez obywateli Ukrainy 

ubiegających się o stypendium socjalne na zasadach pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”; 

 

6) wprowadza się wzór załącznika nr 17 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu Świadczeń dla Studentów Politechniki 

Świętokrzyskiej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą dla 

świadczeń przyznawanych od roku akademickiego 2022/2023. 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 

 

Uzgodniono z Samorządem Studenckim 

Politechniki Świętokrzyskiej 

[właściwy podpis na oryginale] 


