
 

 

Warszawa, dnia 10 stycznia 2020 r.  

PRJCHM/23/2020 

 

Szanowni Państwo 
Studentki i Studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Szanowni Państwo, 

 

wobec pojawiających się głosów zaniepokojenia opóźnieniem wypłat świadczeń dla 

studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego, pragnę przekazać aktualne 

informacje na temat stypendiów wypłacanych na podstawie Regulaminu świadczeń 

dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego w bieżącym roku akademickim. 

Stypendium rektora, które jest przyznawane za wyróżniające wyniki w nauce, 

osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe, zostanie 

przyznane na rok akademicki 2019/2020 jeszcze w tym miesiącu i niezwłocznie 

wypłacone z wyrównaniem od października. Zgodnie z postanowieniem nr 2 Rektora 

UW z dnia 10 stycznia 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 14) kwota stypendium wynosi 

790 zł miesięcznie, zaś odsetek uprawnionych do jego otrzymania co do zasady 

wynosi 8% studentów każdego roku danego kierunku studiów, z zastrzeżeniem,  

że jeżeli 8% stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie 

w dół do liczby całkowitej (oznacza to, że gdy 8% stanowi np. 3,89, stypendium 

otrzymają 3 osoby). Ponadto, w przypadku gdy więcej niż jedna osoba znajduje się na 

ostatnim miejscu uprawniającym do otrzymania stypendium, zostanie ono przyznane 

wszystkim osobom znajdującym się na tej pozycji. Wspomnianą kwotę stypendium 

oraz procent uprawnionych ustalono w porozumieniu z Zarządem Samorządu 

Studentów. Tegoroczna kwota stypendium jest niższa w stosunku do ubiegłego roku 

o 10 zł. Obniżenie jej wysokości wynika ze zmniejszenia dotacji, którą otrzymuje 

Uniwersytet Warszawski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wypłatę 



 

 

świadczeń. Osobiście ubolewam nad tym, że przy posiadanych obecnie środkach 

finansowych nie jesteśmy w stanie sfinansować stypendium w wyższej wysokości.  

W poprzednich latach stypendium rektora było wypłacane zazwyczaj do końca 

grudnia. Niestety, w bieżącym roku akademickim proces rozpatrywania wniosków uległ 

wydłużeniu, w efekcie czego wypłata stypendium nastąpi w styczniu 2020 r. Za 

opóźnienie to wszystkich wnioskodawców najmocniej przepraszam. Dobrze bowiem 

wiem, jak wiele w Państwa codziennym życiu znaczą środki finansowe przyznawane 

przez Uniwersytet.  Przesunięcie terminu wypłaty stypendium spowodowały przyczyny 

obiektywne: wydłużony termin składania wniosków (do z 15 do 25 października), 

większa ich liczba  (ponad 5100 wniosków wobec nieco ponad 4800 wniosków  

w poprzednim roku), a przede wszystkim zmiany organizacyjne i prawne  

w procedurze przyznawania stypendium, wynikające z wdrożenia w życie nowego, 

dostosowanego do wymagań nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Regulaminu świadczeń dla studentów, wprowadzonego zarządzeniem  

nr 152 Rektora UW z dnia 1 października 2019 r. (Monitor UW z 2019 r. poz. 318).  

 Powołany przeze mnie Zespół ds. stypendium rektora dokłada wszelkich 

starań, by zminimalizować negatywne skutki wprowadzania tych zmian w tak krótkim 

czasie i by złożone przez Państwa wnioski były rozpatrywane z należytą starannością, 

zapewniającą, że stypendium otrzymają studentki i studenci z najwyższymi, 

odpowiednio poświadczonymi, osiągnięciami. Skrupulatność przy rozpatrywaniu 

wniosków oraz związana z nią konieczność wyjaśnienia wielu indywidualnych spraw 

oczywiście znacząco wydłuża cały proces, ale jestem przekonana, że zapewnia przy 

tym jak największą jego transparentność oraz pewność, że stypendia zostaną 

przyznane najlepszym studentkom i studentom. Co warto także podkreślić, mimo 

konieczności wdrożenia wielu zmian prawnych i organizacyjnych, dzięki ogromnemu 

nakładowi pracy poszczególnych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, 

pozostałe świadczenia w bieżącym roku akademickim, tj. stypendium socjalne oraz 

stypendium dla osób niepełnosprawnych, są przyznawane i wypłacane regularnie, 

począwszy od listopada 2019 r. 

W pełni rozumiem wyrażane przez Państwa zaniepokojenie związane z 

opóźnieniem w przyznaniu i wypłacie najbardziej oczekiwanego przez studentki i 

studentów świadczenia, tj. stypendium rektora, które jest nagrodą za trud Państwa 

pracy w poprzednim roku akademickim. Liczę jednak na Państwa zrozumienie w tej 



 

 

wyjątkowej sytuacji. Zapewniam również, że dołożę wszelkich starań, aby w 

przyszłości wypłaty stypendiów były realizowane wcześniej, a cały proces ich 

przyznania przebiegał znacznie szybciej, co będzie możliwe dzięki planowanej 

rozbudowie systemu wsparcia stypendialnego dla studentów. 
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