UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej

Poznań, dnia 2 sierpnia 2019 roku

SD-768/2018/2019

OGŁOSZENIE
w sprawie wniosków
o przyznanie pomocy materialnej na rok akad. 2019/2020
złożonych przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020

W roku akad. 2019/2020 podział funduszu między Wydziały dokonany zostanie w oparciu o dane
z Wniosków o przyznanie pomocy materialnej złożonych przez doktorantów zgodnie z Harmonogramem SD-767/2018/2019 wydanym dnia 2 sierpnia 2019 roku przez Prorektora ds. nauki
i współpracy międzynarodowej, tj. do dnia 10 października 2019 roku (§ 6 ust. 16 Regulaminu
pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego
dalej ‘Regulaminem’). Harmonogram dostępny jest w Dziekanatach, w Domach Studenckich oraz
w serwisie Uczelni. System generowania wniosków zostanie uruchomiony dnia 25 września
2019 roku (godz. 00:01) i będzie otwarty dla doktorantów do dnia 8 października 2019 roku
(godz. 23:59). Dzięki danym zawartym w złożonych wnioskach, działając na podstawie art. 87 ust.
2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.
1668, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, w zw. z art. 281 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.
1669, z późn. zm.), zwanej dalej Przepisami wprowadzającymi, Rektor w porozumieniu z uczelnianymi organami samorządów studenckiego i doktoranckiego określi jednolite dla całej Uczelni
podstawowe wysokości świadczeń, zasady udzielania ich podwyższeń oraz kryteria ekonomiczne (dochód/os.) pozwalające na przyznanie poszczególnych form pomocy materialnej.
Sprawne przeprowadzenie tych działań oraz optymalizacja parametrów zawartych w tej decyzji
wymagają przestrzegania przez studentów i doktorantów rygorów kalendarzowych składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej. W związku z tym przypominam o konieczności terminowego składania wniosków oraz zachęcam do korzystania z możliwości korespondencyjnego
dostarczania dokumentów przed upływem regulaminowego terminu. Jednocześnie przypominam,
że dotrzymanie ww. terminu złożenia kompletnego wniosku jest warunkiem przyznania pomocy na

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 24 89
rachp@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl
SD-768/2018/2019

strona 1 z 3

okres całego roku akademickiego. Złożenie wniosku w terminie późniejszym wyklucza możliwość
ubiegania się o spłatę przyznanych świadczeń od początku roku akademickiego. Zachęcam do
dotrzymania terminu składania wniosków, bowiem Komisje Ekonomiczne I stopnia będą podejmować decyzje pozytywne wyłącznie do rozdysponowania przyznanych im środków, których
wielkość zależeć będzie od precyzyjnej symulacji wykonania funduszu przeprowadzonej na podstawie wniosków złożonych we wskazanym terminie.
Jednocześnie informuję, że termin podstawowy składania wniosków o przyznanie stypendium dla
najlepszych doktorantów upłynie 22 października 2019 roku, a dodatkowy – przeznaczony wyłącznie dla doktorantów, którzy z ważnych przyczyn losowych lub na skutek zaistnienia przeszkód formalnych, lub z powodu odbywania studiów poza granicami kraju, nie będą mogli złożyć wniosku
w terminie podstawowym – na 29 października 2019 roku.

WAŻNE INFORMACJE O ZMIANACH WYNIKAJĄCYCH Z USTAW
Wraz z wejściem w życie i wprowadzaniem przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
utworzeniem szkół doktorskich zmieniły się przepisy dotyczące pomocy materialnej.
Zmiana systemu kształcenia oraz wspierania doktorantów powoduje, że zgodnie z art. 281 ust. 1
i 2 Przepisów wprowadzających doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1
pkt 1–4 Ustawy. Powyższy art. 281 ust. 2 Przepisów wprowadzających stanowi zarazem, że od
dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów
stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad.
2019/2020, w związku z czym z mocy tej ustawy dotychczasowy Regulamin pomocy materialnej
dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dniem 1 października 2019
roku traci ważność.
Ustawa nie przewiduje dotychczas funkcjonującego zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu
zamieszkania w Domu Studenckim lub w innym obiekcie, jednak Ustawodawca w art. 87 ust. 3
upoważnia uczelnie do przyznawania stypendium w zwiększonej wysokości. Za taką zwiększoną
wysokość może zostać uznane wyrównawcze zwiększenie, jakie do tej pory przyznawane było
w oparciu o dochód/os. w rodzinie studenta i doktoranta, jednak zarazem na podstawie tego
przepisu można będzie przyznać dodatkowe zwiększenie zależne od czynnika zakwaterowania.
W stosunku do dotychczas obowiązującej, zmieniła się definicja zapomogi. Do 30 września
2019 roku świadczenie to mogło być przyznane doktorantowi, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z art. 90 Ustawy zapomogę od 1 października 2019 roku będzie mógł otrzymać doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej
sytuacji życiowej.
Największe zmiany Ustawodawca wprowadził wobec stypendium socjalnego, zwłaszcza w przypadku wnioskodawców, którzy wystąpią o świadczenie przedstawiając bardzo trudną sytuację materialną, często opisaną brakiem dochodów lub ich niską wysokością. Zgodnie z art. 88 ust. 4
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Ustawy komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna będą odmawiać przyznania stypendium socjalnego doktorantowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), czyli 528 PLN/os., jeżeli nie dołączy on do
wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Jednocześnie komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna będą mogły przyznać doktorantowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa wyżej, jeżeli wyjaśnienia przyczyn niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej
oraz majątkowej doktoranta i jego rodziny doktoranta uzna za wiarygodne oraz udokumentowane, a wnioskodawca poda i udokumentuje źródła utrzymania rodziny.

dr Przemysław Rachowiak
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej
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