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Decyzja 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	/RKR/2023 z dnia  -.g./(k/.- 	2023 r. 

w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę  w rodzinie studenta i dokto- 
ranta WAT uprawniającej do ubiegania się  o stypendium socjalne oraz terminów 
składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów w semestrze let- 

nim w roku akademickim 2022/2023 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie 
teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2754), w związku 
z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. —
Przepisy wprowadzające ustawę  — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1669 z późn. zm.) oraz § 3 „Regulaminu świadczeń  dla studentów WAT", 
stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora WAT nr 40/RKR/2021 Rektora 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jaroslawa Dąbrowskiego z dnia 
10 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem stypendialnym oraz 
„Regulaminu świadczeń  dla studentów WAT" (t.j. obwieszczenie Rektora WAT 
nr 1/WAT/2022 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
zarządzenia w sprawie zasad gospodarowania funduszem stypendialnym oraz 
,Regulaminu świadczeń  dla studentów WAT". z późn. zm.), w porozumieniu 
z Samorządem Studenckim WAT i Samorządem Doktorantów WAT, postanawia się, co 
następuje: 

§1 

Wysokość  miesięcznego dochodu na osobę  w rodzinie studenta lub doktoranta 
WAT, uprawniająca do ubiegania się  o stypendium socjalne w semestrze letnim w roku 
akademickim 2022/2023, ustala się  na poziomie 1294 zł . 

§2 

Termin składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów w seme-
strze letnim w roku akademickim 2022/2023 ustala się  - do dnia 13 marca 2023 r. 
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dr hab. Monika YŁKOWSKA 

§3 

Traci moc decyzja nr 325/RKR/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustale-
nia wysokości dochodu na osobę  w rodzinie studenta i doktoranta WAT uprawniającej do 
ubiegania się  o stypendium socjalne oraz terminów składania wniosków o świadczenia 
dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2022/2023. 

§4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2023 r. 

Z upowainienia Rektora 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 
Prorektor ds. Stud ckich 

Sporządził: Patryk Grzymała - DSS 
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