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ZARZĄDZENIE NR 29 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 17 maja 2017 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 42 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów  Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie 

 

Na podstawie § 12 ust.3, § 22 ust. 3, § 24 ust. 3, § 35, § 38 ust. 3, § 44 oraz § 46 ust. 1 

Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń 

Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

wprowadzonego zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 39 z dnia 

27 lipca 2011 roku z późn. zm.  zarządza się co następuje: 

 

§1 

W zarządzeniu Rektora nr 42 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

 „Stypendium socjalne może być przyznane studentowi lub doktorantowi, w którego 

rodzinie miesięczny dochód netto na jedną osobę nie przekracza kwoty: 

1) do dnia 31 października 2016 r. – kwoty  1043,90 zł 

2) od dnia 1 listopada 2016 r. – kwoty  1051,70 zł” 

 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalenia wysokości stypendium 

socjalnego dla studentów wynosi 350,- zł.” 

 

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wysokość stypendium socjalnego dla studentów ustala się w odniesieniu do kwoty 

bazowej z zastosowaniem następujących wskaźników: 

1) dla pierwszego przedziału dochodowego – z zastosowaniem mnożnika 1,37; 

2) dla drugiego przedziału dochodowego – z zastosowaniem mnożnika 1,17; 

3) dla trzeciego przedziału dochodowego – z zastosowaniem mnożnika 1; 

4) dla czwartego przedziału dochodowego – z zastosowaniem mnożnika 0,85; 

5) dla piątego przedziału dochodowego – z zastosowaniem mnożnika 0,63.” 

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się następującą miesięczną wysokość stypendium socjalnego dla studentów, 

przyznawanego w zależności od dochodu netto przypadającego na jedną osobę                 

w rodzinie studenta: 
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1) przy dochodzie nie wyższym niż 300,00 zł    - stypendium w wysokości 480,- zł , 

 

2) przy dochodzie od 300,01 zł do 550,00 zł      - stypendium w wysokości 410,- zł , 

 

3) przy dochodzie od 550,01 zł do  780,00 zł     - stypendium w wysokości 350,- zł, 

 

4) przy dochodzie od 780,01 zł do  895,70 zł     - stypendium w wysokości 300,- zł, 

 

5) przy dochodzie od 895,71 zł do  1051,70 zł    - stypendium w wysokości 220,- zł.” 

 

5) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dla studenta miesięczna wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu 

zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosi: 

1) w przypadku zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki UP w Lublinie – 

160,- zł; 

2) w przypadku zamieszkania w domach studenckich w Lublinie przy ul. 

Langiewicza 6, 8, 12 – 250,- zł; 

3) w przypadku zamieszkania w domach studenckich w Lublinie przy ul. 

Dobrzańskiego 33, 35 – 300,- zł.”  

 

6) § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Ustala się następującą miesięczną wysokość stypendium rektora dla najlepszych 

studentów: 

1) dla studentów zakwalifikowanych do przedziału I – 1000,- zł; 

2) dla studentów zakwalifikowanych do przedziału II – 800,- zł; 

3) dla studentów zakwalifikowanych do przedziału III – 600,- zł.” 

 

§ 2 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki. 

§ 3 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 marca            

2017 r.  

 

REKTOR 

(-)Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 

 


