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Zarządzenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	 t;IIRKR/2022 z dnia  	Q R WR7 2922  

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania funduszem 
stypendialnym oraz „Regulaminu świadczeń  dla studentów WAT" 

Na podstawie art. 95 ust. 2 i art. 412 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), oraz art. 238 

ust. 13 i 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.), 

zarządza się, co następuje: 

§1 

W „Regulaminie świadczeń  dla studentów WAT", będącego załącznikiem nr 2 do 

zarządzenia Rektora WAT nr 40/RKR/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r., (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.), wprowadza się  

następujące zmiany: 

1. w § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) studencie — należy przez to rozumieć  osobę  kształcącą  się  na studiach 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz 
uczestnika studiów doktoranckich który rozpoczął  studia przed rokiem 

akademickim 2019/2020, niebędącą: 
a) żołnierzem zawodowym, który podjął  studia na podstawie skierowania 

przez właściwy organ wojskowy i otrzymał  pomoc w związku z pobieraniem 

nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej, 

b) funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo 

funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął  studia na podstawie 

skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał  pomoc w 

związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie;". 

2. w § 7 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) żołnierzom zawodowym, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez 

właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na 

podstawie przepisów o służbie wojskowej.". 

3. w § 8: 
1) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Nieuzupełnienie braków w dokumentacji w wyznaczonym terminie 
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. O pozostawieniu wniosku 
bez rozpatrzenia student informowany jest pisemnie."; 

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
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„8. Wniosek o stypendium rektora złożony po terminie, o którym mowa w § 3 
pkt. 2, może zostać  rozpatrzony pozytywnie, w przypadku nie wykorzystania 
limitu 9% najlepszych studentów na danym kierunku i poziomie studiów.”; 

3) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Studenci po złożeniu wniosku o świadczenia są  zobowiązani do 
monitorowania za pośrednictwem systemu USOS statusu swojego wniosku 
oraz zmieszczonych przez koordynatora komentarzy.". 

4. § 14 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) posiada osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, o których mowa w 

§ 16 ust. 9 - 11, a w przypadku posiadania zaległości mogą  one dotyczyć  tylko 
semestru poprzedzającego semestr, na którym student ubiega się  o 
stypendium rektora."; 

5. § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Punkty rankingowe oblicza się, według wzoru: 

Lpr = Lwn + Lon + Los + Loa 

gdzie: 
Lpr — łączna liczba punktów rankingowych uzyskanych przez studenta, 
Lwn — liczba punktów uzyskanych za wyniki w nauce, 
Lon — liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe, 
Los — liczba punktów uzyskanych za wyniki sportowe we współzawodnictwie kra- 

jowym lub międzynarodowym, 
Loa — liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia artystyczne we współzawodnic- 

twie krajowym lub międzynarodowym." 
6. § 38 ust. 1 pkt 3 lit. zh otrzymuje brzmienie: 

„zh) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 
152 lit. a, b i d oraz pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w 
zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakład-
czej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 
13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 
społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.". 
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 
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