
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Zarządzenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	/RKR/2023 z dnia ti 	lutego 2023 

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 (t.j. 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", będącym załącznikiem nr 2 do 
zarządzenia Rektora WAT nr 40/RKR/2021 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"), 
wprowadza się  następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 1 pkt 6 kropkę  zastępuje się  średnikiem, po pkt 6 dodaje pkt 7 
w brzmieniu: 

„7) który przekroczył  okres, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1."; 
2) w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

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

3) w § 16 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 
„14. W przypadku, gdy na końcu listy rankingowej pierwszej grupy 

klasyfikacyjnej, grupa studentów uzyska taką  samą  liczbę  punktów 
rankingowych powodujących przekroczenie wartości określonej w ust. 13 
pkt 1, grupę  tę  zalicza się  do pierwszej grupy klasyfikacyjnej. Do drugiej 
grupy klasyfikacyjnej zalicza się  pozostałych studentów."; 

4) w § 16 po ust. 14 dodaje się  ust. 14a w brzmieniu: 
„14a. Podczas ustalania grup, o których mowa w § 16 ust. 14 stosuje się  

zaokrąglanie do liczb naturalnych zgodnie z zasadą, gdy część  
ułamkowa jest równa lub większa od 0,5, zaokrąglamy w górę."; 

5) w § 17 po ust. 2 dodaje się  ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Studentom o których mowa w § 13, stypendium rektora przyznaje się  w 
wysokości określonej dla pierwszej grupy klasyfikacyjnej."; 
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6) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wykazy, o których mowa w ust. 1 zawierają: 

1) listę  rankingową, w której kolejność  studentów uszeregowana jest na 
podstawie uzyskanych punktów rankingowych, od wartości największej 
do najmniejszej z informacją  o zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy, 
o której mowa § 16 ust. 13; 

2) listę  studentów, którzy nie spełnili warunków, o których mowa w § 7 ust. 
1 oraz § 14 ust. 3 i 4; 

3) listę  studentów, o których mowa w § 13; 
4) liczbę  studentów, o której mowa w § 16 ust. 4 pkt 1; 
5) liczbę  stanowiącą  9% liczby, o której mowa w pkt 4, wraz z podziałem na 

grupy klasyfikacyjne o których mowa w §16 ust.13."; 
7) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Grupa najlepszych studentów na danym kierunku i poziomie studiów, o 
której mowa w § 16 ust. 1, może zostać  powiększona w wyniku pozytywnie 
rozpatrzonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, tylko w 
przypadku stwierdzenia nowych okoliczności mających wpływ na 
rozstrzygnięcie, z tym zastrzeżeniem, że łączna liczba studentów, którym 
przyznano stypendium rektora na określonym kierunku studiów nie może 
być  większa niż  10% studentów na tym kierunku studiów."; 

8) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W skład Komisji wchodzą: 

1) przewodniczący Komisji: Kierownik Działu Spraw Studenckich WAT; 
2) członkowie: 

	

	 Kierownik Działu Zakwaterowania Studentów; 
Kierownik Sekcji Świadczeń  dla Studentów i 
Doktorantów WAT; 
dwóch 	przedstawicieli 	Samorządu 
Studenckiego WAT."; 

9) w § 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Za zgodą  Kierownika Działu Zakwaterowania Studentów, w uzasadnionych 

przypadkach studenci starszych roczników, mogą  zakwaterować  się  po 
terminie, o którym mowa w ust 5. W takim wypadku opłata za 
zakwaterowanie będzie liczona za cały miesiąc."; 

10) 	w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zasady korzystania z pokoi DS oraz innych pomieszczeń  DS, odpłatności 

za pokoje i zasady wykwaterowania z nich, określa „Regulamin Domu 
Studenckiego Wojskowej Akademii Technicznej stanowiącego załącznik 
do zarządzenia nr 8/RKR/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego".; 

11) załącznik nr 1 do „Regulaminu świadczeń  dla studentów WAT" otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

12) załącznik nr 6 do „Regulaminu świadczeń  dla studentów WAT" otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

13) załącznik nr 9 do „Regulaminu świadczeń  dla studentów WAT" otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 



§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2023 r. 

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 

Sporządził: P. Grzymała — DSS 



Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr ...../RKR/2023 

z dnia 	  2023 r. 

Załącznik nr 1 
do „Regulaminu świadczeń  dla studentów WAT" 

Imię  i nazwisko studenta 

Numer albumu 

UWAGA: 1 egzemplarz potwierdzony za zgodność  z oryginałem pozostaje w teczce akt studenta 

WEZWANIE 

Zgodnie z art. 64 § 2 KPA, proszę  o dostarczenie do Sekcji Świadczeń  dla Studentów 
i Doktorantów WAT w ciągu 7* dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania niżej zazna-
czonych dokumentów brakujących we wniosku o świadczenie pomocy materialnej: 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za ubiegły rok kalendarzowy dla każdego 
pełnoletniego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu na zasadach 
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dla: 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za ubiegły rok kalendarzowy o przycho-
dach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dla 
osób do 26 roku życia dla. 	  

❑ oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyska-
nego w poprzednim roku kalendarzowym dla (załącznik nr 7 do Regulaminu): 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości 
▪ i formie opłacanego podatku dochodowego, dotyczące osoby rozliczającej się  

na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dla: 

• zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej 
w poprzednim roku kalendarzowym dla. 	 

zaświadczenie o zasiłku chorobowym z KRUS dla. 	  

zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych za ubiegły 
	 rok kalendarzowy. 

umowę  dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się  w 
posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę. 

kopię  odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację  
oraz zasądzającego alimenty na rzecz wnioskodawcy lub jego członka rodziny. 



❑ kopię  aktu zgonu małżonka lub rodzica wnioskodawcy. 

ksero odpisu skróconego aktu urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły doty- 
k czące rodzeństwa wnioskodawcy, który nie ukończył  18 roku życia dla: 

❑ zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątko-
wej studenta i jego rodziny. 

❑
zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni dla członków rodziny 
powyżej 18 roku życia dla. 	  

❑ 	decyzję  ZUS o przyznaniu i wysokości renty dla. 	  

❑
zaświadczenie o rejestracji w Urzędzie Pracy, o przyznaniu zasiłku lub stypen-
dium, jego wysokości i okresie pobierania. 

❑ świadectwo oraz PIT-11 lub PIT-36 jako dokument potwierdzający utratę  do- 
chodu dla. 	  

dokument określający wysokość  dochodu netto uzyskanego przez członka ro- 
❑ dziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został  osią-

gnięty, w przypadku dochodu dodanego dla: 

❑ oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i jego rodziny (za-
łącznik nr 8 do Regulaminu) 

111 

Nieusunięcie powyżej zaznaczonej brakującej dokumentacji w terminie 7* dni od dnia 
otrzymania niniejszego wezwania, będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpozna-
nia. 

podpis pracownika 

• Wysłano wezwanie w dniu 	  20 	 r. za potwierdzeniem odbioru. 

Potwierdzono odbiór przesyłki w dniu 	  20 	 r. 

podpis pracownika 

Wezwanie otrzymałem w dniu 	 20 	 r. 

czytelny podpis studenta 

* - w uzasadnionych przypadkach (długi termin wydawania dokumentów przez urzędy centralne, itp.) termin może zostać  wydłużony o kolejne7 
dni, po uprzednim poinformowaniu mailowym Sekcji Świadczeń  dla Studentów i Doktorantów." 



Załącznik nr 2 
do zarządzenia nr ...../RKR/2023 

z dnia 	  2023 r. 

„Załącznik nr 6 
do „Regulaminu świadczeń  dla studentów WAT" 

Dział  Spraw Studenckich 	 Warszawa, dnia 	  

Kierownik 
Działu Zakwaterowania Studentów 

SKIEROWANIE 

Uprzejmie proszę  o zakwaterowanie Pana(i) 	  

studenta(tki) Wydziału 	 

w Domu Studenckim nr 	, pokój nr 	 

Student na zakwaterowanie się  w Domu Studenckim ma 5 dni kalendarzowych od daty wystawienia niniejszego skierowania. 

Niezakwaterowanie się  w tym terminie skutkuje utratą  przyznanego miejsca w Domu Studenckim. 

podpis 



ZATWIERDZAM 

Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 	/RKR/2023 

z dnia 	  2023 r. 

Załącznik nr 9 

do "Regulaminu świadczeń  dla studentów WAT" 

Wykaz studentów PJO studiów I stopnia na kierunku 	 
ubiegających się  o stypendium rektora w semestrze 	w roku akademickim 202..../202.... 

Lista rankingowa, o której mowa w § 18 ust. 2 pkt 	1 Regulaminu 

Lp Imię  Nazwisko Nr albumu 
PunktyPunkty za 
średnią  

Punkty za 
osiągnięcia 
naukowe 

Punkty za 
osiągnięcia 
sportowe 

Punkty za 
osiągnięcia 
artystyczne 

Razem 
punktów 

Miejsce 
w 
kingu 

Grupa 
klasyfik. 

1 
2 

Lista studentów, o której mowa w § 18 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu 
Lp Imię  Nazwisko Nr albumu Powód nieumieszczenia Podstawa prawna (Regulamin) 

1 
2 

Lista studentów, o której mowa w § 13 Regulaminu 

Lp Imię  Nazwisko Nr albumu Osiągnięcia studenta 
Grupa

klasyfik. 

1 I 



Stan studentów na dzień  15.03(10).202...r. . uprawn.* 	(zł. wnioski)* 	 Sporządził  

* - dokonać  wpisu w przypadku, gdy liczba 
wniosków jest mniejsza od liczby 

studentów uprawnionych do otrzymania 
stypendium rektora 

9% - ..... 

46% - I gr - .... 

54% - II gr - ... 

 

(imię  i nazwisko, podpis) 
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