
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  81/2021 
 

Rektora Politechniki Opolskiej 

z dnia 30 września 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu świadczeń 
dla studentów Politechniki Opolskiej 

 
   Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2  i art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz art. 281 
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.), w porozumieniu z 
samorządem studenckim oraz samorządem doktorantów, z a r z ą d z a  się co 
następuje: 
 
   § 1. W Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w Opolu, 
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 55/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z 
dnia 22 czerwca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 16: 

 
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 „5. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz oświadczenie o dochodach 

student składa w formie papierowej, w następujących terminach: 

1)  w semestrze zimowym do dnia 16 października 2021 r.; 
2)  w semestrze letnim do dnia 10 lutego 2022 r., a w przypadku studentów 
pierwszego roku przyjętych na studia w semestrze letnim 2021/2022 – do dnia 10 
marca 2022.”, 

 
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
 „9. Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w 
terminach określonych w ust. 5 może wystąpić z wnioskiem także w trakcie 
semestru. Jeżeli student złoży podpisany wniosek oraz oświadczenie o 
dochodach, zgodnie z  ust. 2, 3 i 7, do 10 dnia miesiąca, a w miesiącu październiku 
2021 r. do 16 dnia miesiąca, stypendium socjalne przyznaje się od miesiąca, w 
którym złożono wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli wniosek 
zostanie złożony po 10 dniu miesiąca, a w miesiącu październiku 2021 r. po 16 
dniu miesiąca, stypendium socjalne przyznaje się od następnego miesiąca, bez 
wyrównania za poprzednie miesiące.”; 

 
2) w § 19 w ust. 9 w pkt 3 lit. zg otrzymuje brzmienie: 

„zg) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub 
Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,”; 

 
3) w § 21 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 „7. Postanowień ust. 2-6 nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia 
pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny 
studenta utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty 



dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub 
zamawiającego albo ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.”; 

 
4) w § 35 ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

 „3. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na dany rok 
akademicki wraz z wymaganymi dokumentami student składa w Biurze Spraw 
Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, a doktorant u kierownika 
studiów doktoranckich, w terminie do dnia 16 października 2021 r.,                                           
z zastrzeżeniem ust. 4-8. 
 
4. Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium dla osób 
niepełnosprawnych w terminie do dnia 16 października 2021 r. może złożyć 
wniosek w trakcie semestru. 
 
5. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami wpłynął do 
10 dnia danego miesiąca, a w październiku 2021 r. do 16 dnia miesiąca, to 
stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli wniosek wpłynął 
po 10 dniu danego miesiąca, a w październiku 2021 r. po 16 dniu miesiąca, to 
stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się od następnego miesiąca, 
bez wyrównania za poprzednie miesiące.”; 

 
5) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Student studiów drugiego stopnia może wystąpić z wnioskiem o przyznanie 
stypendium rektora na pierwszym roku studiów, jeżeli na ostatnim roku studiów 
pierwszego stopnia spełnił kryteria określone w § 37 ust. 1-2. Za 
osiągnięcia spełniające kryteria określone w § 37 ust. 1-2 uzyskane na ostatnim 
roku studiów pierwszego stopnia student może pobierać stypendium rektora tylko 
raz.”; 

 
6) w § 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wniosek o przyznanie stypendium rektora student składa w formie papierowej 
w terminie do 16 października 2021 r., a w przypadku studiów rozpoczynających 
się w semestrze letnim, w terminie do dnia 25 marca 2022 r.”; 

 
7) w § 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli wniosek o przyznanie stypendium rektora zostanie złożony po dniu 16 
października 2021 r. lub po dniu 25 marca 2022 r., to punktacja wykazana we 
wniosku nie zostanie ujęta na liście rankingowej danego kierunku, formy i poziomu 
studiów, ścieżki anglojęzycznej kierunku studiów oraz dyscypliny naukowej, w 
przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 
akademickim 2019/2020, co skutkuje nieprzyznaniem stypendium rektora.”. 

 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 
 

          

        Rektor 

 

       dr hab. inż. Marcin Lorenc 


