
 

 

Zarządzenie nr 58 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  

Na podstawie art. 23 w związku z art. 93 – 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), art. 1 ust. 3 oraz art. 41 

ust. 10 – 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), w porozumieniu 

z Parlamentem Samorządu Studenckiego ZUT, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r., 

z późn. zm., wprowadza się zmiany: 

1) w § 1 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

(Dz. U. poz. 583, z późn. zm.);”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 

1. Student Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie może ubiegać 

się o przyznanie świadczeń w formie: 

a) stypendium socjalnego; 

b) stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

c) stypendium rektora; 

d) zapomogi. 

2. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami 

naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami 

sportowymi może ubiegać się o stypendium ministra. Szczegółowe warunki i tryb 

przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra regulują odrębne przepisy. 



 

 

3. Prawo do świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie cudzoziemców i jego zakres określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce.  

4. Prawo do świadczeń dla studentów – obywateli Ukrainy i jego zakres określa ustawa Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. 

5. W przypadku dokumentów przedstawionych przez studenta cudzoziemca do wniosku 

o przyznanie świadczenia stypendialnego, sporządzonych w języku innym niż język polski, 

należy dołączyć tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego. 

6. Student – obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i który 

przybył do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych 

na podstawie art. 2 ust. 4 tej ustawy, może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym 

mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1. 

7. Za obywatela Ukrainy rozumie się również nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego 

małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on do Polski z Ukrainy, w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. 

8. Student cudzoziemiec wymieniony w art. 324 ust. 2 pkt 2 – 8 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce może również ubiegać się o stypendium socjalne.”; 

3) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przyznawanie studentowi – obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w § 2 ust. 6, stypendium 

socjalnego odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, z tym że zamiast 

dokumentów poświadczających trudną sytuację materialną, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, 

student składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3a do niniejszego regulaminu.”; 

4) w § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wobec studenta – obywatela Ukrainy, o którym mowa w § 2 ust. 6, nie stosuje się 

ograniczenia w zakresie liczby zapomóg. Do wniosku o zapomogę student dołącza oświadczenie 

określające datę przybycia do Polski. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8a do niniejszego 

regulaminu.”; 

5) w § 18 dodaje się do wykazu odpowiednio załączniki w brzmieniu:  

„załącznik nr 3a – Oświadczenie studenta – obywatela Ukrainy o sytuacji rodzinnej i materialnej 

(do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego) 

załącznik nr 8a – Oświadczenie studenta – obywatela Ukrainy do wniosku o przyznanie 

zapomogi”; 



 

 

6) w załączniku nr 10 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Zasady rozdziału miejsc dla studentów 

1. Student, w tym student cudzoziemiec odbywający studia w pełnym cyklu kształcenia, 

ubiegający się o miejsce w domu studenckim w danym roku akademickim jest zobowiązany 

do złożenia wniosku w administracji domu studenckiego w którym planuje zamieszkać 

oraz przestrzegania ustalonych w Harmonogramie Akcji Akademik terminów.  

2. Wniosek uzupełnia się elektronicznie na dedykowanej stronie internetowej, drukuje 

oraz składa podpis, a następnie przekazuje do administracji domu studenckiego osobiście 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres (podpisany skan wniosku). 

Wydrukowany wniosek posiada unikalny znacznik i kod QR. Student może złożyć wniosek 

i wpisać się na listę tylko do jednego domu studenckiego.  

3. Zgoda na zakwaterowanie w indywidualnym terminie (poza ustalonym) należy do kierownika 

Osiedla Studenckiego. 

4. Administracja poszczególnych domów studenckich odpowiada za przyjmowanie wniosków 

od studentów, oraz przygotowanie listy studentów ubiegających się o miejsce w domu 

studenckim. 

5. Listy studentów ubiegających się o miejsce w domu studenckim powinny zawierać 

następujące dane:  

a) nazwisko i imię, 

b) numer albumu, 

c) kierunek i rok studiów, 

d) nazwę uczelni (jeżeli jest inna niż ZUT). 

6. Listy wraz z wnioskami są przekazywane do Uczelnianej Komisji Mieszkaniowej. 

7. Uczelniana Komisja Mieszkaniowa posiada upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w ust. 5, oraz adresów e-mail i numerów telefonów 

kontaktowych studentów składających wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim. 

8. Wnioskodawca ma możliwość sprawdzenia przydziału miejsca w domu studenckim, 

poprzez dedykowaną stronę internetową, zgodnie z Harmonogramem Akcji Akademik. 

Zanonimizowaną listę studentów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim 

upublicznia się zgodnie z zasadami zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  

9. Uczelniana Komisja Mieszkaniowa zobowiązana jest do 30 czerwca dostarczyć kierownikowi 

Osiedla Studenckiego podpisaną przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Mieszkaniowej 

oraz zatwierdzoną przez prorektora ds. studenckich listę studentów uprawnionych 

do otrzymania miejsca w domu studenckim wraz z wnioskami.”; 



 

 

7) dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu, jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

8) dodaje się załącznik nr 8a w brzmieniu, jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 

  



 

 

Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 58 Rektora ZUT z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

Szczecin, dnia  ...........................................  

Dziekan/Wydziałowa Komisja Stypendialna * 

Wydział  ...............................................  

Oświadczenie 

studenta – obywatela Ukrainy 

o sytuacji rodzinnej i materialnej 

(do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego) 

Nazwisko  .........................................................  imię/imiona  ...................................................................................  

Nr albumu  ............................................................ , kierunek  ...................................................................................  

Studia I/II*, rok studiów  ......................... , semestr studiów  ........................, studia stacjonarne/niestacjonarne* 

W związku z ubieganiem się przeze mnie o przyznanie stypendium socjalnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 

Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT, na podstawie art. 41 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), składam 

oświadczenie o mojej sytuacji rodzinnej i materialnej, które dołączam do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. 

Oświadczam, że: 

1) jestem obywatelem Ukrainy, mój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie 

art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(Dz.U. poz. 583, z późn. zm.) i przybyłem/przybyłam* do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego 

w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 tej ustawy; 

2) nie posiadam lub nie jestem w stanie dostarczyć, ze względu na konflikt zbrojny na terenie mojego kraju, dokumentów 

poświadczających moją trudną sytuację rodzinną i materialną, o których mowa w Regulaminie świadczeń 

dla studentów ZUT; 

3) jestem świadomy(-a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

aż do wydalenia z uczelni i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego stypendium. 

Opis sytuacji rodzinnej i materialnej studenta: 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................................  

Data mojego przybycia do Polski  ...............................................................  

data i czytelny podpis studenta  ..................................................................  

 

* właściwe podkreślić 



 

 

Uwagi:  ....................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................................  

data i podpis pracownika  ...........................................................  



 

 

Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 58 Rektora ZUT z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

Szczecin, dnia  ...........................................  

Dziekan/Wydziałowa Komisja Stypendialna*  

Wydział  ...............................................  

Oświadczenie 

studenta – obywatela Ukrainy 

do wniosku o zapomogę 

Nazwisko  .........................................................  imię/imiona  ................................................................................  

Nr albumu  ............................................................ , kierunek  ................................................................................  

studia I/II*, rok studiów  .......................... , semestr studiów  ..................... , studia stacjonarne/niestacjonarne* 

W związku z ubieganiem się przeze mnie o przyznanie zapomogi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu świadczeń 

dla studentów ZUT, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), oświadczam, że: 

1) jestem obywatelem Ukrainy, mój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie 

art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(Dz.U. poz. 583, z późn. zm.) i przybyłem/przybyłam* do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego 

w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 tej ustawy; 

2) jestem świadomy(-a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

aż do wydalenia z uczelni i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego stypendium. 

Data mojego przybycia do Polski  .......................................................... 

data i czytelny podpis studenta  ............................................................. 

Uwagi:  ....................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................................  

data i podpis pracownika  .................................................................  

 

* właściwe podkreślić 
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