
Zarządzenie nr 73  

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 28 maja 2020 r. 

zmieniające zarządzenie nr 64 Rektora ZUT z dnia 12 maja 2020 r. 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 

14 maja 2020 r. o zmianie  niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) oraz § par 1 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 911) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1.par. 

W zarządzeniu nr 64 Rektora ZUT z dnia 12 maja 2020 r. zmieniającym zarządzenie nr 60 

Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń 

dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

oraz wprowadzające czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu świadczeń stypendialnych 

w związku z występowaniem stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2: 

1. § par 2 otrzymuje brzmienie: 

"1. Od 31 marca 2020 r. do 23 maja 2020 r. bieg terminów procesowych w postępowaniach 

administracyjnych związanych z przyznawaniem studentom świadczeń – nie rozpoczyna 

się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.” 

"2. Od 24 maja 2020 r. terminy w postępowaniach, o których mowa w ust. 1: 

a) których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg, 

b) których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej.” 

"3. Czynności dokonane w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, są skuteczne.” 



2. § par 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1.  Od 18 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. do przyznawania zapomóg studentom 

stosuje się poniższe zasady: 

a) zapomogę na wniosek studenta (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia), przyznaje Rektor w formie pisemnej; przepisów kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się; 

b) nie stosuje się limitu przyznawania maksymalnie dwóch zapomóg w trakcie roku 

akademickiego.” 

§ 2.  par. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 


