Zarządzenie nr 29/2020
Rektora
Uczelni Łazarskiego
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie zmian w Regulaminie świadczeń Uczelni Łazarskiego

Na podstawie art. 23 ust 1 oraz art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) zarządza się co następuje:
§1
W „Regulaminie świadczeń Uczelni Łazarskiego” ustanowionym Zarządzeniem Rektora Uczelni
Łazarskiego nr 17/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu świadczeń
Uczelni Łazarskiego z dniem 1 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, za
pomocą skrzynki podawczej lub przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), w pokoju
pełnomocników Rektora do spraw powyższych świadczeń w terminie do 20 października. „
2. W § 2 ust. 6-8 otrzymują brzmienie:
„6. Po złożeniu wniosku w sposób wskazany w pkt. 4 powyżej, wnioskodawca jest
zobowiązany do zarejestrowania na swoim koncie w systemie Wirtualna Uczelnia złożonego
wniosku oraz do podania w tym systemie numeru rachunku bankowego, co jest warunkiem
koniecznym do rozpoznawania wniosku złożonego w formie papierowej.
7. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, stypendia będą
przyznawane zgodnie z przepisami szczególnymi, jeśli takie zostałyby wprowadzone.
8. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń materialnych zostały określone w załącznikach
do Regulaminu oznaczonych numerami od 4 do 8.”
3. W § 3 ust 2, ppkt. i słowa: „przez studenta do Kwestury Uczelni” zastępuje się słowami: „za
pośrednictwem jego konta w systemie Wirtualna Uczelnia.”
4. W § 5 ust. 2 ppkt d otrzymuje brzmienie: „d) gdy utracił prawo do otrzymywania stypendium
z mocy przepisów szczególnych;”

5. W § 5 ust. 2 dodaje się ppkt e w brzmieniu:
„e) w razie przebywania na urlopie.”
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§2
Tekst jednolity „Regulaminu świadczeń Uczelni Łazarskiego” po zmianach stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Rektor Uczelni Łazarskiego

Prof. dr hab. Maciej Rogalski
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