
Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.122.2020 
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 4 listopada 2020 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno- 

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadzonego Zarządzeniem 
wewnętrznym Nr R-0161/89/2019 z dnia 9 września 2019 r. 

 

Na podstawie art. 95 ust. 2 oraz w związku z art. 51b ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R- 

0161/89/2019 z dnia 9 września 2019 r. wraz ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia wewnętrznego 

Nr  R-0161/118/2019  Rektora   Uniwersytetu   Humanistyczno-Przyrodniczego   im.   Jana   Długosza w 

Częstochowie z dnia 17 października 2019 r. oraz  Zarządzenia wewnętrznego Nr R.021.1.26.2020 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 

marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 
„4. Okres o którym mowa w ust. 2 pkt 1 liczony jest od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, 
a w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest 
kontynuowane. Okres ten oblicza się w miesiącach, sumując do 72 miesięcy każdy rozpoczęty miesiąc, 
w którym wnioskodawca posiadał status studenta. Do wskazanego 6-letniego okresu wliczają się także 
okresy studiowania sprzed 1 października 2019 r.” 
 

2) w § 22 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
 
„7. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga, o której mowa w § 3 ust. 
1 pkt 3, jest przyznawana przez rektora. Przepisów Kpa i art. 92 ust. 2 ustawy nie stosuje się.” 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno- 

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadzonego Zarządzeniem wewnętrznym Nr R- 

0161/89/2019 z dnia 9 września 2019 r. (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem wewnętrznym Nr 

R-0161/118/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie z dnia 17 października 2019 r. i zarządzeniem wewnętrznym Nr R.021.1.26.2020 Rektora 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 marca 2020 

r. ) - pozostają bez zmian. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

      Rektor  
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

                           prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska 

 

 
 


