
Poznań, 2 lipca 2013 roku

DOP-0212-100/2013

Zarządzenie nr 100/2013
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 2 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/2011 Rektora UP w Poznaniu z 30 września 2011

r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UP w Poznaniu”

Na podstawie art. 186 ust. 1 oraz art. 184 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o
szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 4
pkt 13 i ust 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść załącznika do zarządzenia nr 127/2011 Rektora UP w Poznaniu z 30
września 2011r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i
wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UP w Poznaniu” w ten sposób, że:

1) § 4 ust. 1 o treści ‘Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr.”

zmienia treść na następującą :

„Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki”

2) § 5 ust. 1 o treści: „Świadczenia pomocy materialnej przyznawane na okres roku
akademickiego wypłacane są miesięcznie: od października do czerwca, a przyznane
na semestr:

a. od października do lutego w semestrze zimowym,

b. od marca do czerwca w semestrze letnim.”

zmienia treść na następującą:

„Świadczenia pomocy materialnej przyznawane na okres roku akademickiego
wypłacane są comiesięcznie od października do czerwca”

3) § 12 ust. 1 o treści: „Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego
upływa na semestr zimowy – dnia 10 czerwca, z możliwością uzupełnienia
dokumentów do dnia 10 października, na semestr letni – dnia 31 stycznia.”

zmienia treść na następującą:

„Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego upływa dnia
15 lipca, z możliwością uzupełnienia dokumentów do dnia 10 października.”



4) w załączniku nr 1 stanowiącym wniosek o przyznanie pomocy materialnej, w pkt. 1
oświadczenia studenta fragment o treści „oświadczam, że dokumenty dołączone do
wniosku z dnia …………………. o pomoc materialną na semestr ……………………….
roku akademickiego …”

zmienia treść na następującą:

„oświadczam, że dokumenty dołączone do wniosku z dnia ……………………. o
pomoc materialną na rok akademicki…………”

5) W załączniku nr 1, zdanie o treści: „Wydziałowa Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu
wniosku przyznaje / nie przyznaje* stypendium od miesiąca ................. na
semestr................ w  roku akademickim”

zmienia treść na następującą:

„Wydziałowa Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu wniosku przyznaje / nie
przyznaje* stypendium od miesiąca ................. na rok akademicki……..”

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
/-/

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak


