
Pismo okólne nr 3/2020
Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia studentów SGGW z opłat za zamieszkanie w domach studenckich 
za okres nieprzybywania w domach studenckich począwszy od drugiej połowy marca 

2020 roku do dnia wznowienia zajęć dydaktycznych w Uczelni

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 20 ust. 4 i 5 pkt 11) Statutu Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z § 1 ust. 4 Zarządzenia N r 18 
Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. 
w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród 
społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” ustala się, co 
następuje:

§1
Zwalnia się studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wskazanych 
w § 1 ust. 4 Zarządzenia N r 18 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się 
koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie” z opłat ponoszonych za zamieszkanie w domach studenckich SGGW, za okres 
nieprzybywania w domach studenckich począwszy od drugiej połowy marca 2020 roku do 
dnia wznowienia zajęć dydaktycznych w Uczelni, w związku z koniecznością ich opuszczenia 
w ramach realizacji wytycznych ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U.  z 2020 r. poz. 511).

§2
W związku ze zwolnieniem z opłat za okres, o którym mowa w § 1, wpłaty dokonane 
na konto SGGW za wyżej wymieniony okres przez studentów SGGW, o których mowa w §1, 
zostaną zaliczone tym osobom na poczet kolejnych okresów rozliczeniowych.

§3
Wykonanie postanowień niniejszego pisma okólnego powierza się Kierownikowi 
Administracji Domów i Stołówek Studenckich.

§4
Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego pisma okólnego powierza się Zastępcy 
Kanclerza - Dyrektorowi Ekonomicznemu i Kwestorowi zgodnie z ich zakresem działania.

§5
Pismo okólne wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 31.03.2020.

                                                                    Prof. dr hab. Wiesław Bielawski 
                                                             Rektor SGGW 

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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