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Zarządzenie nr 163/2020 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 28 września 2020 roku 
 
w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta na studiach 

doktoranckich uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne,  
stawek świadczeń dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021  

oraz określenia zasad stosowania Regulaminu świadczeń dla studentów UPP  
z uwzględnieniem specyfiki studiów doktoranckich 

 
Na podstawie art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 11 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r., poz. 
85 z późn. zm.), § 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w uzgodnieniu 
z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, zarządza się co następuje: 
 

§ 1 
Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta na studiach 
doktoranckich, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, wynosi 1051,70 zł 
 

§ 2 
Wysokość miesięcznych świadczeń dla doktorantów na studiach doktoranckich w roku 
akademickim 2020/2021 wynosi: 

1) stypendium socjalne w zależności od dochodu netto: 
dochód do 300 zł ………………………………………………………………….….…. 800 zł                                             

  od 300,01 zł do 650 zł ………………………………………………………………...... 600 zł 
od 650,01 zł do 1051,70 zł ……….……………………………….……………………..400 zł 

2) zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu 
studenckim lub w innym obiekcie……………………………………………….……… 200 zł 

3) stypendium z tytułu niepełnosprawności …………………………………….……….. 600 zł 
4) zapomogi: 

a) z tytułu śmierci rodziców lub opiekunów prawnych oraz z tytułu urodzenia dziecka 
doktoranta.…………...…………………………………........................................ 1700 zł    

b) z tytułu ciężkiej choroby lub wypadku doktoranta ……………………….….. do 1700 zł 
c) inne ………………………………………………………………….………..….. do 1700 zł 

5) stypendium Rektora……………………………….………………………… od 200 do 800 zł  
 

§ 3 
1. Doktorantów na studiach doktoranckich obowiązują regulacje Regulaminu świadczeń dla 

studentów UPP, zwanego dalej „Regulaminem”. Doktoranci mogą ubiegać się  
o świadczenia wymienione w § 1 ust. 1-2 Regulaminu z wyłączeniem § 1 ust. 1 pkt 7 
(stypendium ministra).  

2. Doktorantów na studiach doktoranckich nie obowiązuje reguła wyrażona w § 22 ust. 3 oraz 
wytyczne zawarte w § 22-27 Regulaminu (rozdział V. Stypendium Rektora). 

3. Uwzględniając specyfikę studiów doktoranckich, stypendium Rektora dla doktorantów 
przyznaje odwoławcza komisja stypendialna (OKS) zgodnie z dotychczasowymi kryteriami 
(ankietą osiągnięć doktoranta i zasadami przyznawania stypendiów dla najlepszych 
doktorantów) przyjętymi w poprzedniej strukturze organizacyjnej przez wydziałowe 
samorządy doktorantów i rady wydziałów. Wnioski doktorantów składane są do powołanej 
przez Rektora komisji ds. stypendiów doktoranckich, przypisanej do studiów doktoranckich, 
której przewodniczącym jest kierownik studiów doktoranckich. 



4. W związku z niezmienioną strukturą studiów doktoranckich na połączonych wydziałach 
(WRO i WLD) do 31 grudnia 2023 r. funkcjonować będą 2 komisje ds. studiów 
doktoranckich, o których mowa w ust. 3, opiniujące wnioski o stypendia doktoranckie, 
projakościowe i stypendium Rektora, a także 2 Wydziałowe Komisje Stypendialne (WKSD), 
o których mowa w ust. 6, przyznające stypendia socjalne, stypendia dla osób  
z niepełnosprawnościami i zapomogi. 

5. Komisja ds. stypendiów doktoranckich przeprowadza ocenę merytoryczną wniosków  
i przygotowuje rekomendacje w formie listy rankingowej wraz z propozycją wysokości 
stypendiów Rektora. Przewodniczący komisji po rozpatrzeniu wniosków doktorantów 
przekazuje rekomendacje do przewodniczącego odwoławczej komisji stypendialnej (OKS). 

6. W skład wydziałowej komisji stypendialnej dla doktorantów (WKSD), powoływanej przez 
Dziekana, wchodzą: 

 kierownik studiów doktoranckich jako jej przewodniczący, 

 doktoranci delegowani przez samorząd doktorancki w liczbie od 4 do 8 osób, 

 2 nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, posiadających stopień 
doktora habilitowanego lub tytuł profesora. 

7. W skład odwoławczej komisji stypendialnej dla doktorantów (OKSD) wchodzą: 

 Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni jako jej przewodniczący, 

 pracownik Sekcji Studenckich Spraw Bytowych (SSSB) jako jej sekretarz, 

 pracownik Działu Rozwoju Uczelni (DRU), 

 przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, 

 po jednym przedstawicielu doktorantów z poszczególnych studiów doktoranckich. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.   
 
 

       Rektor 

        /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
 


