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Zarządzenie nr 60/2022 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 27 kwietnia 2022 roku 

 
zmieniające zarządzenie nr 164/2020 z dnia 1 października 2020 roku  

w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 i 10, art. 86 ust. 1, art. 95 ustawy z dnia 20 lipca  
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),  
§ 25 pkt 3 i 13 oraz § 51 ust. 5 i 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
Zmienia się zarządzenie nr 164/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia 
dodaje się załącznik nr 10 w brzmieniu: 
 

„Załącznik nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów UPP 

 
 
 

....................................................................... 
 (imię i nazwisko studenta) 

 

....................................................................... 
 (kierunek i rok studiów) 

 

....................................................................... 
 (nr albumu studenta) 

 

 
OŚWIADCZENIE  

(składane wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia1 na rok akademicki …………………) 
 

 
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kodeksu karnego – 

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania 

błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej, wynikającej  

z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niniejszym oświadczam, że: 

 nie otrzymuję świadczenia na innym kierunku studiów,  

 nie posiadam tytułu zawodowego „magister”, „magister inżynier” albo równorzędnego, 

 nie posiadam tytułu zawodowego „licencjat”, „inżynier” albo równorzędnego, podejmując ponownie 

studia pierwszego stopnia, 

 mój łączny okres studiów nie przekracza 12 semestrów. 

                                                           
1 stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium Rektora 



Ponadto, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Działu Studiów i Spraw Studenckich   

o zmianie ww. okoliczności powodujących utratę prawa do uzyskania świadczenia. 

 
 

……………………………………………………......... 
       data, własnoręczny czytelny podpis studenta” 

 
§ 2 

Wprowadza się do stosowania tekst jednolity Regulaminu świadczeń dla studentów 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stanowiący załącznik do zarządzenia. 
 

  § 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

    Rektor 
         /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz 


