
ZARZĄDZENIE NR 18 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 11 lutego 2022 r. 

w sprawie zmian do Regulaminu Świadczeń dla Studentów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. 

poz. 1668 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:   

§ 1 

W Regulaminie Świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

wprowadzonym Zarządzeniem nr 24 Rektora z dnia 25 lutego 2021 r. § 9 otrzymuje 

brzmienie: ” 1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz 3 przysługują na studiach 

pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 

 

2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz 3, tylko na jednym, wskazanym przez 

niego kierunku. 

 

3. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust 1 oraz 3, nie przysługują studentowi 

posiadającemu tytuł zawodowy: 

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia 

pierwszego stopnia. 

 

4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust 1 oraz 3 

wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, 

że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

 

5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy 

student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w 

przepisach prawa wynosi 11 lub 12 semestrów. 

 

6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez 

studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające 

w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach 

pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego 

tytułu licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku 

kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. 

7. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu 

tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez 

dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 
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8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub 

uzyskali tytuły zawodowe za granicą. 

 

9. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1, 2 i 4, albo 

otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu 

okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie ust. 3-8. 

 

10. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w §1 ust. 1 wygasa z ostatnim 

dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania 

tytułu zawodowego, o którym mowa w ust. 3 i 8, został skreślony z listy studentów na 

kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym 

mowa w ust. 4, 5 i 7. 

 

11. Wypłata stypendiów uzależniona jest od daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

materialnej. Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami złożone miedzy 1 a 5 

dniem każdego miesiąca rozpatrywane będą z wyrównaniem za miesiąc, w którym 

złożono wniosek, z wyjątkiem okresu od lipca do września. Za datę złożenia wniosku 

uznaje się dzień złożenia kompletu dokumentów. 

 

12. W uzasadnionych wypadkach, na pisemną prośbę studenta, wydziałowa komisja 

stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może wyrazić zgodę na 

wyrównanie stypendium. 

 

13. Student traci prawo do przyznania świadczeń w następujących przypadkach:  

1) został skreślony z listy studentów; 

2) został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej; 

3) uzyskał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie 

podejmuje studia pierwszego stopnia, także w przypadku osób posiadających 

tytuły zawodowe uzyskane za granicą; 

4) uzyskał tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, także w 

przypadku osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą; 

5) gdy łączny okres, w którym posiadał uprawnienie do ubiegania się o świadczenia 

w ramach studiów - niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, 

na których są odbywane - przekracza 12 semestrów, z uwzględnieniem studiów 

odbywanych za granicą; 

6) ukończenia studiów na kierunku, na którym pobierał świadczenia; 

7) uzyskania prawa do pobierania świadczeń na innym kierunku, w tym innej 

uczelni; 

8) utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; 

9) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych. 

 

14. Student, który pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń 

lub fałszywych dokumentów lub nie poinformuje uczelni o wystąpieniu okoliczności 

powodującej utratę prawa do świadczenia, może podlegać odpowiedzialności 

dyscyplinarnej.”. 
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§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2022 r. 

 

 

 

          REKTOR   

/-/ Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk 

 


