
 

RP-0211-75/2021 

 

Zarządzenie nr 75/2021 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 20 maja 2021 roku 

 

w sprawie zasad wystawiania faktur za świadczone usługi edukacyjne  

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, 
art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 685 z późn. zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1  
W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zwanym dalej „UPP”, obowiązują następujące 
zasady wystawiania faktur za świadczone usługi edukacyjne: 
1) za świadczone usługi związane z działalnością edukacyjną UPP jest zobowiązany wystawić 

fakturę na żądanie nabywcy; 
2) UPP jest zobowiązany wystawić fakturę, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone  

w terminie trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub 
otrzymano całość lub część zapłaty. Nabywca w celu wystawienia faktury powinien przesłać 
wniosek o wystawienie faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty (e-mail lub list) do Działu 
Finansowego lub złożyć go osobiście; 

3) druk wniosku o wystawienie faktury znajduje się na stronie internetowej UPP 
www.puls.edu.pl w zakładce Studenci oraz w Intranecie w Repozytorium dokumentów – 
Dział Finansowy. Druk można także pobrać w Dziale Finansowym; 

4) nabywcą usługi edukacyjnej jest: 
a) student lub słuchacz, który podpisał z UPP umowę o świadczenie usług edukacyjnych, 
b) zakład pracy w sytuacji zawarcia umowy trójstronnej o świadczenie usług edukacyjnych; 

5) zakład pracy może być płatnikiem, jeżeli zawarł ze swoim pracownikiem umowę  
o dofinansowanie nauki.  

 

§ 2 

Traci moc zarządzenie Rektora nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zasad wystawiania faktur za świadczone usługi edukacyjne 
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Rektor 
       /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
 


