
ZARZĄDZENIE Nr 89/2018 

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO  

w Siedlcach  
 

z dnia 20 wrze śnia 2018 roku  
 
 
 zmieniaj ące Zarządzenie Rektora Nr 80/2017 z dnia 21 wrze śnia 2017 roku w sprawie 

regulaminu ustalania wysoko ści, przyznawania i wypłacania świadcze ń pomocy 
materialnej dla studentów  

 
 
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 163 statutu UPH, zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

W regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 80/2017  
z dnia 21 września 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 16 ust. 6 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
 „5)  wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej / rozpoczęciem 

pozarolniczej działalności gospodarczej, lub zawieszeniem jej wykonywania / 
wznowieniem jej wykonania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 
650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 
357, 398 i 650);”; 

 
2) w § 22 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

   „5.  Student, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do 
wypełnienia w systemie USOSweb wniosku oraz oświadczenia o dochodach. 
Wypełniony wniosek i oświadczenie należy wydrukować z systemu USOSweb  
i złożyć we właściwym Dziekanacie w terminie, o którym mowa w ust. 1.”; 

 
3) w § 22 uchyla się ust. 6; 
 
4) w § 25, po ust. 2, dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 
 

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy wypełnić w systemie USOSweb  
i wydrukować.”; 

 
5) w § 38 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„1.  Student przebywający na urlopie długoterminowym nie może ubiegać się o przyznanie 
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz 
zapomogi. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla 
najlepszych studentów, jednak zostanie ono wypłacone po powrocie z urlopu 
dziekańskiego.”; 

 
6) w § 42 skreśla się pkt 1 – 3; 
 



7) uchyla się załączniki do regulaminu oznaczone nr: 1, 1A i 2. 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

REKTOR 
 

dr hab. Tamara Zacharuk 
profesor nadzwyczajny 

 


