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DOP-0212/40/17 

 

 

 

Zarządzenie nr 40/2017 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 18 kwietnia 2017 roku 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Zarządzenie nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 

 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842  z późn. zm.) oraz § 42 ust. 4 pkt 4 i pkt 13 oraz ust. 5 

Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

Zmienia się zarządzenie nr 21/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 

lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu” w ten sposób, że w załączniku do ww. Zarządzenia: 

 

1) w § 8, po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: 

„6. Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi przebywającemu na urlopie.”, 

 

2) w § 11 ust. 3: 

a) pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny 
finansowo,”, 

b) skreśla się pkt 4, 

 

3) w § 13: 

a) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student 
przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który 
jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady 
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach 
o systemie oświaty.”. 

b) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
„3. Stypendium Rektora jest przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby 

studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni i stanowi nie 
więcej niż 60% środków z dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na pomoc 
stypendialną dla studentów, z wyłączeniem stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych.”,  

 

4) w § 19, po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 

„4. Stypendium specjalne nie przysługuje studentowi przebywającemu na urlopie.”, 
 

5) w § 21, po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: 



„6. Wniosek o zapomogę można złożyć od października do maja.”, 
 

6) w § 29: 

a)  ust. 16, pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,”, 

b) ust. 19, pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,”, 

 

7) w Załączniku nr 1, po pkt. 2 występującym po zapisie: „Do wniosku załączam następujące 

dokumenty i oświadczenia:” dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu: 

„3. oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (załącznik nr 6)”, 

 

8) w Załączniku nr 5: 

a) pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Przychód wyniósł ...................................................................zł ..... gr.”, 

b) po pkt. 4 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu: 

„5. Dochód wyniósł ………………………………………………..zł …… gr” 
 

      

 

§ 2 

 

Wprowadza się do stosowania tekst jednolity Regulaminu, o którym mowa w § 1, który stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia i jest jego integralną częścią. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 

 


