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ZARZĄDZENIE NR 50 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 26 września 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) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Dla studentów i doktorantów ustala się następujące wysokości zapomóg losowych 

z tytułu: 

1)  nieszczęśliwego  wypadku studenta lub doktoranta – do 1.000,00 zł 

2) ciężkiej choroby studenta, doktoranta lub członka najbliższej rodziny 

(współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa pozostającego we wspólnym 

gospodarstwie domowym) – do 800,00 zł  

3) śmierci najbliższego członka rodziny (rodzice, małżonek, dziecko studenta lub 

doktoranta oraz rodzeństwo* (*pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym) – 

1.200,00 zł 

4) klęski żywiołowej (np. pożar, powódź itp.) – do 800,00 zł  

5) urodzenia się dziecka studenta lub doktoranta – 1.000,00 zł  

6) kradzieży na rzecz studenta lub doktoranta – do 800,00 zł 

7) innego zdarzenia losowego, powodującego znaczne pogorszenie się sytuacji 

materialnej studenta lub doktoranta – do 600,00 zł.”;  

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów w uzasadnionych przypadkach 

może podwyższyć lub przyznać zapomogę do kwoty 2.000,00 zł, a w wyjątkowo 

trudnych i skomplikowanych zdarzeniach losowych podwyższyć zapomogę do kwoty 

wyższej.”; 
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3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów w uzasadnionych 

przypadkach może podwyższyć lub przyznać zapomogę do kwoty 1.500,00 zł, a w 

wyjątkowo trudnych i skomplikowanych zdarzeniach losowych podwyższyć 

zapomogę do kwoty wyższej.”. 

§ 2 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Prorektor ds. 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 

 


