
 

REKTOR 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

W SIEDLCACH 

 
ZARZĄDZENIE Nr 147/2020 

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 
w Siedlcach 

 
z dnia 12 października 2020 roku 

 
w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów 

 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz art. 281 
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1                                                                                              
W porozumieniu z Samorządem Studentów UPH, ustala się regulamin świadczeń dla 
studentów, zwany dalej „regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
1. Regulamin stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie 

przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem unormowań dotyczących okresu  
przyznania stypendiów (§ 21 i § 24 ust. 7 regulaminu), zasad przyznawania stypendium 
rektora (§ 27 – 36 regulaminu) oraz zasad przyznawania i wypłaty świadczeń w okresie 
urlopu i powtarzania roku (§ 38 regulaminu). 

2. Stypendium dla doktorantów przyznaje się na 10 miesięcy danego roku akademickiego, 
od października do lipca i wypłaca się co miesiąc według harmonogramu wypłat. 

3. Zasady dotyczące przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli 
studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 zostaną określone  
w odrębnym zarządzeniu. 

 
§ 3 

1. Regulamin nie ma zastosowania do doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej 
UPH, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej UPH, mogą ubiegać się o zakwaterowanie  
w Domach Studenta UPH lub o zakwaterowanie małżonka lub dziecka w Domach 
Studenta UPH na zasadach określonych w regulaminie. 

 
 
 



§ 4 
Tracą moc z dniem 30 września 2020 r.: 

1) Zarządzenie Rektora Nr 90/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu 
świadczeń dla studentów; 

2) Zarządzenie Rektora Nr 117/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie 
Rektora Nr 90/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu świadczeń dla 
studentów; 

3) Zarządzenie Rektora Nr 17/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie 
Rektora Nr 90/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu świadczeń dla 
studentów. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 2020 r. 
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