
Poznań, dnia 29 sierpnia 2018 roku 

DOP-0212-83/2018 

Zarządzenie nr  83/2018 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, 

uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń                      

z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019. 

 

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                      

o Szkolnictwie Wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 4 

pkt 13 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w uzgodnieniu z Uczelnianą 

Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zarządza się co 

następuje:  

§ 1 

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi 
1051,70 zł. 

§ 2 

Wysokość miesięcznych świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 
2018/2019 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) stypendium z tytułu niepełnosprawności ………………………….                        600 zł 
 

3) zapomogi: 
a) z tytułu śmierci rodziców lub opiekunów prawnych ……...                          do 1700 zł    
b) z tytułu ciężkiej choroby lub wypadku doktoranta ………..                 do 1700 zł 
c) inne …………………………………………………………..                  do 1700 zł 
 

4) stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów …....         od 200 do 800 zł  
 

5) uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o 200 zł.:    
a) z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki na 
     terenie aglomeracji miasta Poznania; 
b) z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                   Rektor 

  /-/ 

        prof. dr hab. Jan Pikul 


