
                     

N.021…..2022 

 

Zarządzenie Nr …/22 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla 

studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 574 ze zm.), art. 41 ust. 10, 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 poz. 

583 r.) oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego w zarządzeniu nr 11/22 Rektora 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) po § 1 dodaje się § 1a, który otrzymuje brzmienie: 

„ 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, będący studentem, może ubiegać się o stypendium 

socjalne.  

2. Student obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o stypendium socjalne składa 

oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.  

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

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

wyższym i nauce.” 

§ 2. 

Do studentów obywateli Ukrainy, o których mowa w dodanym § 1a do zarządzeniu nr 11/22 Rektora 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, odpowiednio 

stosuje się Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, 

z uwzględnieniem zmian wynikających z przedmiotowego § 1a.  

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania i studentów oraz Kierownikowi Działu 

Nauczania.  

§ 4. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2022 r. 

2. Regulacje wynikające z § 1a dodanego do zarządzeniu nr 11/22 Rektora Państwowej 

3. Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz z § 2 niniejszego 

zarządzenia obowiązują przez 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.  

 
              Rektor 

       Państwowej Uczelni Zawodowej  

                     we Włocławku 

 

               dr Robert Musiałkiewicz   


