75.0200.3.2022
Zarządzenie nr 22
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 11 lutego 2022 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów
i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)
Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz w porozumieniu
z Samorządem Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Towarzystwem Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku
w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
(z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5
1. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora
oraz zapomoga przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego
stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich.
2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów lub doktorant
odbywający równocześnie więcej niż jedne studia doktoranckie może otrzymywać
stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora
oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku lub studiach
doktoranckich.
3. Świadczenia nie przysługują:
1) studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia
pierwszego stopnia;
2) doktorantowi posiadającemu stopień naukowy doktora.
4. Łączny okres przysługiwania świadczeń wynosi 12 semestrów, bez względu na ich
pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia
przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy
student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony
w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez
studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry
przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć
z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
określonych w programie studiów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach
pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego
tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku
kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie
traktuje się jako jeden semestr.
7. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu
tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób
niepełnosprawnych przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje
się odpowiednio.
8. Student lub doktorant ubiegający się o świadczenia albo otrzymujący świadczenia
niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę
prawa do świadczenia na podstawie niniejszego paragrafu.
9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do osób posiadających tytuły zawodowe
i stopnie naukowe uzyskane za granicą.”;
2) w załączniku nr 8 w § 5 w ust. 1 w pkt 3 w tiret trzydzieste trzecie kropkę zastępuje się
przecinkiem i dodaje się tiret trzydzieste czwarte, trzydzieste piąte i trzydzieste szóste
w brzmieniu:
„– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152
lit. a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku
pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na
ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152
lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej
opodatkowanej według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy,
pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia
zdrowotne,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.”.
§2
Do postępowań w sprawie przyznania świadczeń dla studentów w pierwszym semestrze roku
akademickiego 2021/2022 stosuje się § 5 w brzmieniu dotychczasowym.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

