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ZARZĄDZENIE NR 49 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 26 września 2017  r.  

 

w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, 

Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów                 

i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 oraz art. 199 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                           

o szkolnictwie wyższym (Dz. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) zarządza się co następuje: 
 
 

§1 

Do 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.  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy  materialnej i załączniki należy składać                  

w języku polskim. Do zaświadczeń w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie 

przysięgłe na język polski. Do wniosku o pomoc materialną należy dołączyć decyzję                     

o przyjęciu na studia.”; 

2) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, 

wizę Schengen lub  wizę krajową wydaną  w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia 

doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie 

przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych i zapomóg.”; 

3) w § 15 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne”; 

4) w § 15 ust. 2 pkt. 5 dodaje się punkt w brzmieniu: 

„- stypendia finansowane ze środków Unii Europejskiej.”; 

5) § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. ustalając dochód z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki 

ustalane jest prawo do stypendium socjalnego, przyjmuje się dochód miesięczny w 

wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, prze ministra 

właściwego do spraw rodziny w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski” w terminie do 1 sierpnia każdego roku.”; 

6)  w § 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W liczbie 10% studentów danego kierunku, którzy mogą otrzymać stypendium rektora 

dla najlepszych studentów, tworzy się kategorie, przydzielając im limity: 
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1. za wysoką średnią 

 

 

6,5 % 

 

 

procent ustala się do każdego roku studiów w 

ramach kierunku (studia stacjonarne i 

niestacjonarne łącznie) 

 

 

2. za osiągnięcia naukowe 

 

2,0 % 
 

procent ustala się dla kierunku (studia 

stacjonarne i niestacjonarne łącznie) 

 

 

3.  za osiągnięcia 

artystyczne 

 

0,5 % 

 

4.  za wyniki sportowe 

 

1 % 

 

 

7)  w § 45 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) śmierci najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo pozostające we wspólnym 

gospodarstwie, małżonek, dziecko studenta lub doktoranta)”; 

 

8) uchyla się załączniki do Regulaminu nr 10 - wzór oświadczenia o dochodzie 

uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karty podatkowej od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

   

9)  Załączniki nr 3b oraz 3d1 do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, 

Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów                                    

i Doktorantów UP w Lublinie otrzymują brzmienie zgodne z niżej wymienionymi 

załącznikami do niniejszego zarządzenia:  

a) 3b (osiągnięcia naukowe) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

b) 3d1(punktacja za wyniki sportowe) – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

 

§2 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się prorektorowi właściwemu do spraw 

studenckich i dydaktyki.  

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2017 r. 

 

 

 

REKTOR 

       /-/Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 
 

 


