
Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.17.2022 
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie z dnia 23 lutego 2022 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 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 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., 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 oraz Zarządzenia wewnętrznego Nr 

R.021.1.122.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 

w Częstochowie z 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla 

studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie - w tekście jednolitym przyjętym Zarządzeniem wewnętrznym Nr 

R.021.1.124.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza 

w Częstochowie z dnia 10 listopada 2020 r. - wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 10 otrzymuje brzmienie 
 

1. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 Regulaminu świadczeń i w art. 359 
ust. 1 ustawy, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i 
jednolitych studiach magisterskich. 

2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 
świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 Regulaminu świadczeń i w art. 359 
ust. 1 ustawy, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

3. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 Regulaminu świadczeń i w art. 359 
ust. 1 ustawy, nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia 
pierwszego stopnia. 

4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-
4 Regulaminu świadczeń i w art. 359 ust. 1, 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, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 
ustawy, 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, świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu 
świadczeń, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 
stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub 
uzyskali tytuły zawodowe za granicą. 

9. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 wygasa z 
ostatnim dniem miesiąca, w którym student: 

1) utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym 
mowa w § 10 ust. 3 i ust. 8,  

2) został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał 
świadczenie, 

3) upłynął okres, o którym mowa w § 10 ust. 4, 5, 7. 

10. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo 
otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu 
okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie art. 93 ust. 3-8 
ustawy. 

11. W przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu ostatniego roku 
akademickiego w ramach toku studiów, student nie jest uprawniony do 
otrzymywania świadczeń o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4. 

12. Studentowi, który w danym roku akademickim przebywa na dziekańskim urlopie 
rocznym lub urlopie semestralnym może być przyznane stypendium socjalne, 
stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomoga. 

 

§ 2 

Do postępowań w sprawie przyznania świadczeń dla studentów w pierwszym semestrze 
roku akademickiego 2021/2022 stosuje się § 10 w brzmieniu dotychczasowym. 

 

§ 3 

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., Zarządzeniem wewnętrznym Nr R.021.1.26.2020 Rektora Uniwersytetu 

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



i Zarządzeniem wewnętrznym Nr R.021.1.122.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z 4 listopada 2020 r.) w tekście 

jednolitym przyjętym Zarządzeniem wewnętrznym Nr R.021.1.124.2020 Rektora 

Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 

listopada 2020 r. – pozostają bez zmian. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Rektor 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie 

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 


