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Zarządzenie nr 169/2019 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 8 listopada 2019 roku 

 

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 

 
Na podstawie 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) w zw. z § 4 ust. 5 
Zarządzenia nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 
września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta na 
studiach doktoranckich UPP, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz 
stawek świadczeń dla tych doktorantów w roku akademickim 2019/2020 oraz określenia 
zasad dotyczących stosowania przez doktorantów Regulaminu świadczeń dla studentów 
UPP z uwzględnieniem specyfiki studiów doktoranckich, a także § 25 pkt 3 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Na wniosek Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UPP powołuje się 
Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Doktorantów, zwaną dalej „Komisją”, na okres od  1 
października 2019 r. do 30 września 2020 r. w składzie : 
 
Przewodniczący -  prof. dr hab. Roman Gornowicz  
Członkowie     - mgr inż. Anna Przybylska-Balcerek, przedstawiciel doktorantów WRB 

    - mgr inż. Jakub Brózdowski, przedstawiciel doktorantów WTD 
    - mgr inż. Mateusz Iwiński, przedstawiciel doktorantów WISGP 
    - mgr inż. Joanna Kopaczyk, przedstawiciel doktorantów WL 
    - mgr inż. Agata Muzsik, przedstawiciel doktorantów WNZZ 
    - mgr inż. Jolanta Stawiarska, pracownik SSSB, sekretarz Komisji 
    -  mgr Michał Antkowiak, przedstawiciel doktorantów WMWZ 
    - mgr Andżelika Drozda, przedstawiciel doktorantów WOAK 
    - mgr Dawid Jabkowski, przedstawiciel doktorantów WES 
    - inż. Małgorzata Mackiewicz-Przepióra, pracownik DRU. 

 
§ 2 

Do zadań Komisji należy przyznawanie stypendium Rektora doktorantom studiów 
doktoranckich oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji dotyczących stypendium socjalnego, 
stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i mocą obwiązującą od 1 października 
2019 r.  
 
 

Rektor 
/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 
 


