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REKTORA UNIWERSYl"E],t] SZCZECIŃSKI EGO

z. dnia 30 rrtześtria ż016 t.

zririeniającc z-arządzenie rt sprarvie ustatcnia "Regltlanlilttl zasad i trybu pt.zyznalvatlia pomo§y
nlaterialnej clla studeIltórl LJnirversl,tetu Szcz,ecińskiego rv rtrktt akadenlickin12016ŹOn"

Na Podstarvie przepisrr ań. 6Ó rrst. 2, art. l86 rrstarvy z dnia 27 lipca 2005 r, pralvcl
o szkolnictrvie rr''','252-r''n (tekst jedn. Dz. L] z 2012 r., poz. 572 ze zttt.) rv portlzilnlieniu z Uczelllianą
Radą Salllclrzącltl Stuclenckiego Llniruersl,tettl Szczecińskie go z,arządza się. co następr{e;

§l.
W "Regulalninie zasad i trlŁrr przyznarvania polllocy tltaterialnej clla sttlderrtół, Uniryers_ytętu
Szczeciliskiego ll roktl akadentickin 201612017" stanorviącvnl załącinik do zarządzenia nr 33l20l6
Rektom tJllirversytettl Szczeciliskiego z dnia 2 cżenvcit 20l6 r. rv sprarvie rrstaienia ''Regulaminu
zasad itn'tru Prz-vzttarvattia poIllocv nlaterialrlej dla sttrrlentórv tJnirveisyettl Szczeciliskiegó ry rokrt
akadenl ick inl 20 l 6 Da 17 " rrllrorvadza się lrastęprtiące zm ianr,:

l. W § 2 ust,2 otrzymuje brzmienie:

,.2, Srodki z. dotacji prą'rslatle.i przez niinistm rvłaścirvego ds. szkolnictrva rrl,źszego^ przezllaczone na
stl'Pelldia rektora dla najlepszl,ch sttrdentórv przvznatvane rv liczbie nie'u,iękizej niz.l1yoliczby
studentórv każdego kietutlktl strrdióu, prorvadzoliego rt, rtczelni stanowią nie 

-rvięcej 
nit 60i/o

Środkórv PrZ-eZliaczonvch łącznie na stypendia rektora rlla na.ilepszych sttrdentórr., stl,perrclia
socjaltle oraz zatrronlogi."

2. \\/ § 12 ust. 1 pkt 1 otrzyluuje brznrienie:

-.l) u'Prz-YPadktl gd_l'nie prorvadzi rvspótnego gt,lspodarstrva rlornorr.ego z zadnl,m z rodzicóry i
Potrvierdził ten fakt rv zlożonl,nl ośrviaclczeniu oraz spełniajedną z llastęptriącl,ch przesłanek:

a) ukoliczr{ 2ó rok żl,cia;
b) pozostaje rv z_rviązku małzeliskin;
c) ma na utrzylnanirr dzieci, o których nlowa 1\l § 9 ust, l pkt 2;
d) osiągnąl pełnoletnoŚĆ, pfzeb;,rvając rv piecz,1, zastępczej. lub.'

3. 7,atączrlik nr l do Regulanlintl zasad i trvbu przl.zrtarrania polnoc}, nrateriatnej clta studentórv
[Jnirversltettt Szczeciriskiego rr, toku akadenlickinl 2a16120l7-(rvnioiek o prz_y,zninie stypendium
socjalnego) otrzYmuje brznlienie, jak zatącznik nl l clo niniejszegcl zarz.ądzeniń.

§2.

Zarządz-enie rvchodzirv ż-vcie z dlłienl l października20l(l r. i nla zastosorvatlie clo śrviadczeń
z lundusztt pot}locy nraterialnej przyzlla\vatlych rv roku akadernickirrr 2016nan.


