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PROTOKÓŁ NR 2/2019/2020 

z II posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 
12 grudnia 2019 r. 

 

 

Dnia 12 grudnia 2019 r. w Collegium Heliodori Święcicki w Poznaniu odbyło się II posiedzenie 
Prezydium Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W spotkaniu wzięło udział 
czworo członków Prezydium: Przewodniczący mgr Mikołaj Buchwald, mgr Marlena Kaźmierska, mgr 
Olga Dec oraz mgr Rita Wysoczańska, a także zaproszeni goście: członkini Komisji Rewizyjnej, mgr 
Sonia Ławniczak, oraz Marszałek Sejmiku Doktorantów UAM mgr Mateusz Nowicki. Na posiedzeniu 
nieobecna była członkini Prezydium mgr Ewelina Ebertowska. 

Posiedzenie miało następujący przebieg: 

1. Otwarcie obrad 
Przewodniczący Prezydium mgr Mikołaj Buchwald stwierdził kworum i dokonał otwarcia obrad. Na 
protokolantkę wyznaczona została mgr Olga Dec. 

2. Pismo do dra Przemysława Rachowiaka 
Omówiono kwestię związaną z pismem do dra Przemysława Rachowiaka, Pełnomocnika Rektora ds. 
Pomocy Materialnej, w sprawie funduszu stypendialnego. Treść pisma, będącego odpowiedzią na 
wcześniejszą wiadomość przesłaną przez dra Rachowiaka, została przedstawiona obecnym na 
Posiedzeniu członkom Prezydium oraz gościom, a następnie wydrukowana, podpisana przez 
Przewodniczącego mgra Mikołaja Buchwalda oraz zlecona do przekazania drowi Przemysławowi 
Rachowiakowi. Pismo osobiście przekazać zobowiązała się mgr Marlena Kaźmierska. 

Do niniejszego protokołu załączona jest korespondencja, jaką Prezydium wymieniało z władzami 
rektorskimi w sprawie funduszu stypendialnego. 

3.  Porządkowanie dokumentacji Prezydium Sejmiku Doktorantów 
Zadecydowano o uporządkowaniu dokumentacji Prezydium Sejmiku Doktorantów, czym zajęła się mgr 
Olga Dec, sekretarz Prezydium. Porządkowanie dokumentacji wiązało się z podziałem dokumentacji 
według rodzaju oraz opisaniem faktur. 
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4. Przedstawienie sprawozdania ze zjazdu KRD 
Mgr Mateusz Nowicki, Marszałek Sejmiku Doktorantów UAM oraz delegat do Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów, przedstawił sprawozdanie ze XVI Zwyczajnego Zjazdu Delegatów KRD, który odbył się 
w dniach 6–8 grudnia 2019 r. w Warszawie. Przedstawione informacje dotyczyły zmian w zarządzie 
KRD oraz jego planowanych działań. 

5. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za fundusz stypendialny 
Na osoby odpowiedzialne za kontakt w sprawach funduszu stypendialnego wyznaczono mgra Mikołaja 
Buchwalda oraz mgr Marlenę Kaźmierską. 

6. Propozycja zachowania podziału funduszu stypendialnego 
Przedstawiono propozycję zachowania podziału funduszu stypendialnego na rok akademicki 2020/2021 
w taki sposób, że 95% środków przeznaczonych zostanie dla studentów, a 5% dla doktorantów. 
Propozycja ta została przyjęta. 

7. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za nadzorowanie prac nad nowelizacją 
Regulaminu Samorządu Doktorantów UAM 

Omówiono kwestie związane z nowelizacją Regulaminu Samorządu Doktorantów UAM, a na osoby 
odpowiedzialne za nadzorowanie prac wyznaczono mgra Mikołaja Buchwalda oraz mgr Ritę 
Wysoczańską. 

8. Kontakt z władzami rektorskimi w sprawie stypendium bazowego dla doktorantów 
Przedyskutowana została kwestia stanowiska Samorządu w sprawie obiecanego przez władze rektorskie 
zwiększenia stosunkowej liczby stypendium bazowego dla doktorantów kolejnych latach (2020/2021 
oraz 2021/2022) oraz jego podwyższenia. Mgr Mateusz Nowicki wybrany został osobą odpowiedzialną 
za działania oraz kontakt w tej sprawie z władzami rektorskimi. 

9. Zmiany w regulaminie Szkoły Doktorskiej 
Postanowiono zbierać opinie w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej od kształconych w niej 
doktorantów, w celu wypracowania ewentualnych propozycji zmian do ww. regulaminu. Osobami 
odpowiedzialnymi za działania w tej sprawie wybrani zostali mgr Olga Dec oraz mgr Filip 
Michałkowski. 

10. Kwestia godzin praktyk dydaktycznych 
Omówiona została kwestia uchwały Senatu w sprawie maksymalnej liczby 60 godzin praktyk 
dydaktycznych. Postanowiono w tej sprawie spotkać się z prorektorem prof. drem hab. Ryszardem 
Naskręckim. Osobami wyznaczonymi na kontakt w tej sprawie zostali mgr Mikołaj Buchwald oraz 
mgr Rita Wysoczańska. 
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11. Poznańskie Porozumienie Doktorantów 
Omówione zostały plany działań w ramach Poznańskiego Porozumienia Doktorantów, w tym kwestie 
związane z organizacją konferencji oraz stopnia ewentualnego zaangażowania Samorządu Doktorantów 
UAM w działania PPD. Postanowiono o finansowym wsparciu organizacji planowanych przez PPD 
przedsięwzięć, a na osobę odpowiedzialną za kontakt wyznaczony został mgr Mateusz Nowicki. 

12. Strona internetowa Samorządu 
Zaproponowane zostało stworzenie nowej strony internetowej Samorządu Doktorantów UAM w celu 
usprawnienia jej działania i obsługi, a także zwiększenia przejrzystości. Propozycja ta została przyjęta. 
Osobą odpowiedzialną za koordynowanie prac związanych z działaniami w tej kwestii została mgr 
Ewelina Ebertowska. 

13. Strategia marketingowa 
Omówiono kwestie związane ze strategią marketingową Samorządu Doktorantów UAM, której koszty 
wpisane zostały w preliminarz budżetu Samorządu na rok 2020. Zaproponowano m.in. stworzenie 
nowego logo oraz rollupu reklamującego Samorząd. Propozycja została przyjęta, w związku z czym 
postanowiono o rozpoczęciu działań w postaci poszukiwania firm mogących wykonać zlecenie 
stworzenia grafik promocyjnych. 

14. Mini-granty na badanie sytuacji doktorantów UAM 
Poruszona została kwestia mini-grantów na badanie sytuacji doktorantów UAM. W związku z tym 
przedstawiony został wstępny regulamin konkursu „Empiria”, a osobami wyznaczonymi do kontaktu w 
sprawie dalszych prac nad nim zostali mgr Mikołaj Buchwald oraz mgr Rita Wysoczańska. 

15. Tabliczka informacyjna 
Zaproponowano stworzenie tabliczki, która zawisłaby na elewacji Collegium Heliodori Święcicki (ul. 
Grunwaldzka 6), informującej o znajdującej się w budynku siedzibie Samorządu Doktorantów UAM. 
Pomysł został przyjęty do dalszego rozważania, a osobą odpowiedzialną za koordynację jego wykonania 
został mgr Mikołaj Buchwald. 

16. Spotkanie noworoczne 
Poruszona została kwestia organizacji spotkania noworocznego. Omówione zostały terminy wysyłania 
zaproszeń oraz dwa możliwe terminy samego spotkania; ostateczny termin spotkania uzależniono od 
terminu ostatecznego ustalenia miejsca spotkania oraz rozesłania zaproszeń drogą mailową, a następnie 
pocztą wewnętrzną. Na osobę kierującą organizacją spotkania wyznaczona została mgr Ewelina 
Ebertowska. 

17. Stypendia dla studentów spoza Unii Europejskiej 
Poruszona została kwestia braku stypendiów dla studentów UAM pochodzących spoza Unii 
Europejskiej. Mgr Mateusz Nowicki zaproponował także, aby w przyszłości określić oficjalne 



 

 

www.amu.edu.pl 

 

 

   

strona 4 z 4 

 

ul. Grunwaldzka 6, Collegium Heliodori Święckicki, 60-780 Poznań 
phd@amu.edu.pl 
 
 
 
 
 
 
 

Prezydium Sejmiku Doktorantów 

stanowisko Sejmiku w tej sprawie. Postanowiono także o zorganizowaniu spotkania z prof. UAM drem 
hab. Piotrem Pawluciem w celu omówienia problemu.  

18. Zakończenie obrad 
Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków zakończył obrady Prezydium. 

 

Protokół sporządziła: 

/--/ 

mgr Olga Dec 
Sekretarz Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 

 

Protokół sprawdził i zatwierdził: 

/--/ 

mgr Mikołaj Buchwald 
Przewodniczący Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 

 



Mikołaj Buchwald <mikolaj.buchwald@gmail.com>

Re: PILNE! Prośba o interwencję w sprawie Funduszu Pomocy Materialnej

Mikołaj Buchwald <mikolaj.buchwald@amu.edu.pl> Thu, Nov 28, 2019 at 10:44 PM
To: rysznas <rysznas@amu.edu.pl>
Cc: Marlena Kaźmierska <markaz3@amu.edu.pl>, rachp@amu.edu.pl, andrzej.lesicki@amu.edu.pl
Bcc: Artur Trzebny <arturtrzebny@amu.edu.pl>, Ewelina Ebertowska <ewelina.ebertowska@amu.edu.pl>,
Mateusz Nowicki <mateusz.nowicki@amu.edu.pl>, Mikołaj Krużyński <mkruzynski@amu.edu.pl>, Olga Dec
<olgadec95@gmail.com>, Rita Wysoczańska <rita.wysoczanska@amu.edu.pl>, Sara Górka
<sara.gorka@amu.edu.pl>, Sonia Ławniczak <sonia.lawniczak@amu.edu.pl>, Tomasz Paciorkowski
<tpaciorkowski@wa.amu.edu.pl>

Szanowny Panie Rektorze,

dziękujemy za błyskawiczne zajęcie się sprawą.

Przez Ustawę będziemy poniżej rozumieli Ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 
20 lipca 2018 r.
Przez Regulamin będziemy poniżej rozumieli Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2019 r.

§ 2 ust. 1. Regulaminu mówi iż:
"Student może ubiegać się o:
 1) stypendium socjalne;
 2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3) zapomogę;
 4) stypendium rektora."
Zgodnie z § 30 ust. 1. Regulaminu "Wysokość świadczeń o których mowa w § 2 ust. 1 określa 
corocznie Rektor w drodze zarządzenia w porozumieniu z samorządem studenckim i 
doktoranckim".

Wiemy, że z samorządem studentów do porozumienia takiego już doszło. Podczas naszej 
dzisiejszej interwencji u Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej dr. Przemysława 
Rachowiaka dowiedzieliśmy się, że nie było w planach uzyskania porozumienia w tej sprawie z 
samorządem doktorantów. Według naszej interpretacji porozumienie powinno być 
poświadczone stosowną uchwałą Sejmiku lub Prezydium Sejmiku Doktorantów -- organów 
reprezentujących Samorząd Doktorantów UAM. Chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie 
ustalania wysokości niżej wymienionych świadczeń, tj.:
 1) stypendium socjalne;
 2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3) zapomogę;
 4) stypendium rektora;
tak, aby proces został przeprowadzony w zgodzie z regulaminem oraz w trosce o interes 
doktorantów.

Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu: "2. Rektor w porozumieniu z samorządem 
studenckim dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 
Ustawy.". Interpretując ten zapis wprost, może dojść do sytuacji, w której samorząd doktorantów 
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nie będzie miał wpływu na podział dotacji na poszczególne stypendia, przede wszystkim na to, 
jaka część środków zostanie przeznaczona na stypendium dla najlepszych doktorantów. Jest to 
zgodne z Art. 414. 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który mówi, iż “Rektor w 
porozumieniu z samorządem studenckim dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych, o 
których mowa w art. 365 pkt 3”. Tak więc zgodnie z obowiązującą wykładnią prawną (Ustawa 
oraz Regulamin) doktoranci nie mają wpływu na to, jakie środki w ramach funduszu 
stypendialnego zostaną przeznaczone na stypendium dla najlepszych doktorantów (poza dość 
daleko idącą interpretacją § 1 ust. 2 Regulaminu, iż wszędzie tam, gdzie mowa o samorządzie 
studenckim, można też przez to rozumieć samorząd doktorancki). Chcemy jednak prosić Pana 
Rektora, aby decyzję tę, wzorem lat ubiegłych, również uzgodnić z nami.

Na koniec chcemy tylko zaznaczyć, że skoro Uczelnia składa się z 3 grup społecznych i skoro 
Regulamin dotyczy świadczeń dla studentów i doktorantów to wydaje się być oczywistym w 
kontekście prawnym, ale i dobrych obyczajów akademickich, że właściwy organ samorządu 
doktorantów powinien uczestniczyć w procesie ustalania poszczególnych kwot.

Doceniamy to, że Pan Rektor wyraża chęć podjęcia z nami współpracy w tej sprawie.

Do wiadomości:

Jego Magnificencji Rektora UAM
prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego

Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej
dr. Przemysława Rachowiaka

W imieniu Samorządu Doktorantów UAM

Przewodniczący Prezydium Sejmiku Doktorantów
mgr Mikołaj Buchwald

Wiceprzewodnicząca Prezydium Sejmiku Doktorantów
mgr Marlena Kaźmierska

[Quoted text hidden]

Gmail - Re: PILNE! Prośba o interwencję w sprawie Funduszu ... https://mail.google.com/mail/u/0?ik=460ab21b1a&view=pt&sea...

2 of 2 03/01/2020, 09:48



DN XX-XXX/B/1X/1X strona 1 z 4 

 

Poznań, dnia 29 listopada 2019 roku 
 
 
 

Pan 
mgr Mikołaj Buchwald 
Przewodniczący 
Prezydium Sejmiku Doktorantów 
w miejscu 

 
 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
w związku z Pana wiadomością elektroniczną skierowaną do prof. dr. hab. Ryszarda Naskręckie-
go, Prorektora kierującego Szkołą Doktorską Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
w sprawie procedury ustalania zasad stypendialnych, w tym pominięcia przedstawienia propozycji  
i ich opiniowania przez Sejmik Doktorantów, wyjaśniam, co następuje: 

żadną miarą nie było i nie jest moją intencją pominięcie udziału przedstawicieli społeczności dokto-
ranckiej w procesie tworzenia założeń realizacji funduszu stypendialnego, jednak okoliczności 
związane z koniecznością wdrożenia nowego regulaminu oraz dostosowania przez zewnętrzny 
zespół autorów systemu USOSweb do nowej ustawy spowodowały nie tylko przesunięcie po-
szczególnych etapów w czasie, ale również ich spiętrzenie oraz konieczność przeprowadzenia ich 
w jak najkrótszym czasie. Zasadniczy problem znajduje swoje źródło w przepisach art. 81 ust. 2 
ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), na podstawie których regulaminy świad-
czeń dla studentów stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie 
przed rokiem akad. 2019/2020. Z tego powodu wewnętrznym aktem prawnym dotyczącym świad-
czeń pomocy materialnej dla tych doktorantów jest nowy Regulamin świadczeń dla studentów  
i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwany dalej Regulaminem. 

Prace nad Regulaminem prowadzone były w pierwszym półroczu 2019 roku przez Parlament Sa-
morządu Studentów, którego przedstawicielom zwracałem uwagę na konieczność współpracy  
z Sejmikiem Doktorantów. Jak się okazało, na deklaracjach i informacjach się skończyło, a Sejmik 
nie otrzymał dokumentów, nad którymi były prowadzone prace. W takiej sytuacji, wobec negatyw-
nej opinii przedstawicieli Zespołu Radców Prawnych o projekcie przedstawionym przez studentów 

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej 
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oraz wobec negatywnego stanowiska wobec tego projektu Pana Przewodniczącego oraz mgr. 
Krystiana Florkowskiego (ówczesnego Przewodniczącego Prezydium), zespół pracujący nad Re-
gulaminem przyjął do opracowania dotychczasowe regulaminy, dostosowując je do przepisów 
Ustawy. Do końca trwały również prace nad dostosowywaniem systemu USOSweb przez ze-
wnętrznych autorów (MUCI), w związku z czym uruchomienie systemów wnioskowania i całość 
procedury zostały przesunięta w czasie. 

Problemy z dotrzymaniem terminowości przewidzianej harmonogramem spowodowały gwałtowne 
reakcje studentów, wymuszające znaczne przyspieszenie prac nad opracowaniem wniosków oraz 
przygotowaniem planu realizacji funduszu. Niestety do tego czasu nie zostały przeprowadzone 
coroczne rozmowy Sejmiku Doktorantów z Parlamentem Samorządu Studentów na temat udziału 
doktorantów w podziale dotacji. W takiej sytuacji przyjąłem do dalszej pracy Dział II. planu rzeczo-
wo-finansowego Uczelni na rok 2019 (zaakceptowany uchwałą przez Sejmik, uwzględniający wy-
sokość aktualnej dotacji oraz przyjęty w tym planie – na podstawie porozumienia obu samorządów 
na rok akad. 2018/2019 – udział doktorantów w podziale dotacji (5%). Na tej podstawie ustaliłem, 
że część funduszu stypendialnego przypadająca na doktorantów z dotacji 34.095.600 PLN wynosi 
1.704.780 PLN, tj. 170.478 miesięcznie (w porównaniu do odpowiednio 1.959.765 PLN i 195976,5 
PLN w roku 2018). Kwotowe zmniejszenie jest wynikiem zmniejszenia dotacji z 39.195.300 PLN do 
34.095.600 PLN w wyniku utworzenia funduszu stypendialnego, w którym nie przewiduje się odpi-
su na remonty Domów Studenckich i stołówek, które to pozycje uprzednio skutecznie umniejszały 
część dotacji przypadającą na pomoc materialną (świadczenia) dla studentów, należy jednak pa-
miętać, że z grona uprawnionych do korzystania ze świadczeń ubył jeden rocznik doktorantów. 

Pozostała część dotacji – przypadająca studentom – stała się podstawą szczegółowej symulacji  
i ustalenia wariantów realizacji części socjalnej, z których Parlament Samorządu Studentów w try-
bie pilnym (mającym pozwolić na natychmiastowe zakończenie procedury i wykorzystywanie środ-
ków) wybrał następujący sposób wykonania funduszu stypendialnego: 
- próg dochodów uzasadniających przyznanie stypendium socjalnego – 1020 PLN 
- minimalna, gwarantowana wysokość stypendium socjalnego – 250 PLN 
- stypendium dla osób niepełnosprawnych – 550 PLN 
- zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania – 250 PLN. 

Mając na względzie, że w latach ubiegłych zastrzeżenia doktorantów budziły różniące się wysoko-
ści świadczeń dla studentów i doktorantów oraz dążąc do maksymalnego skrócenia czasu do 
oczekiwanych pierwszych wypłat świadczeń (tu przedstawiciele studentów byli stroną bardzo ak-
tywną, gwarantującą wyrażenie opinii w ciągu kilkunastu godzin), przyjąłem dla doktorantów ten 
sam wariant. Dodatkowym argumentem stało się zwiększenie liczby Wydziałów, co wobec złożenia 
jedynie 47 wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz jedynie 18 wniosków o przyznanie 
stypendium dla osób niepełnosprawnych uniemożliwiłoby dokładną symulację i podział w systemie 
wydziałowym. Z tego powodu przyjmując dane pochodzące z ww. wniosków oraz przy założeniu, 
że potrzebna może być rezerwa pozwalająca na zrealizowanie potrzeb wynikających z wniosków 
złożonych w terminie późniejszym, w oparciu o parametry zaakceptowane przez Parlament Samo-
rządu Studentów ustaliłem, że miesięczny fundusz stypendialny w części przypadającej na sty-
pendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi wynosić musi 70.000 PLN, co 
pozwala pozostawić na stypendia rektora kwotę 100.478 PLN, czyli pozwalającą przyznać do 251 
stypendiów rektora (400 PLN), czyli liczbę proporcjonalnie minimalnie większą (po odliczeniu ubie-
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głorocznych 36 stypendiów dla najlepszych doktorantów przyznanych doktorantom I roku) od ubie-
głorocznej. 

Nie sposób nie zwrócić uwagi jednak na specyficzny sposób wyłaniania kandydatów do zespołów 
doktoranckich podkomisji wydziałowych Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Niestety obowiązujący 
do 30 września 2019 roku Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu pozwalał na desygnowanie kandydatów w pierwszym miesiącu roku 
akademickiego. Ponadto stosowana przez doktorantów praktyka wyłaniania przedstawicieli dopie-
ro po wyborach spowodowała, że pierwsze wymagane do nadania stosownych uprawnień oświad-
czenia RODO zostały złożone dopiero 6 listopada i czynności te trwają praktycznie nadal. Niestety 
jest to skutek przyjęcia błędnego założenia, że desygnowanie kandydatów mogło nastąpić dopiero 
po wyłonieniu nowych władz organów Sejmiku różnego szczebla. Tymczasem przyjmując, że oso-
by te są przedstawicielami samorządu, nie sposób nie zauważyć, że skoro samorządem są wszy-
scy doktoranci, kończąca się kadencja organów różnego szczebla nie może stanowić przeszkody 
w przeprowadzeniu procedur wyłaniania przedstawicieli samorządu, a nie jego organów. W przy-
szłym roku desygnowanie przedstawicieli w żaden sposób nie będzie mogło być uwarunkowane 
przeprowadzeniem akcji wyborczej do organów Sejmiku, bowiem zgodnie z Regulaminem wyło-
nienie przedstawicieli samorządu (przedstawicieli doktorantów) będzie musiało nastąpić jeszcze  
w czerwcu. 

Sposób postępowania w tym roku opierał się na akceptacji Sejmiku wobec założeń planu rzeczo-
wo-finansowego w Dziale II. na rok budżetowy 2019, wyrażonej Uchwałą nr 8/18_19 Prezydium 
Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 maja 2019 r., 
oraz konieczności jak najszybszego uruchomienia środków i wypłaty świadczeń o charakterze so-
cjalnym i zdrowotnym. Dodatkowo wziąłem pod uwagę, że zastosowanie progu dochodów wyno-
szącego 1020 PLN nie spowodowałoby pozbawienia stypendium socjalnego żadnego z wniosko-
dawców, bowiem nie było wśród nich osób o dochodzie/os. w przedziale od 1020 PLN do 1051,7 
PLN, czyli do maksymalnego progu dopuszczanego 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.), zgodnie z któ-
rym rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość miesięcznego dochodu na 
osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, która nie może 
być: 
1) mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-

cy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), czyli 686,4 PLN, 
2) większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 li-

stopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.), czyli 
1051,7 PLN. 

Zdaję sobie sprawę z konsternacji i wzburzenia doktorantów, a zwłaszcza ich przedstawicieli,  
z którymi bardzo sobie cenię kontakt i współpracę, również rzeczowość podczas podejmowanych 
w trybie awaryjnym decyzji w pracach nad Regulaminem, do określonego sposobu postępowania 
zostałem jednak zmuszony okolicznościami oraz dążeniem do jak najszybszego uruchomienia 
środków oraz przekazania ich w formie świadczeń pomocy materialnej zwłaszcza tym osobom, 
które nie mają stypendium doktoranckiego, albo w wyniku przedłużenia studiów zostały tego sty-
pendium pozbawione. Proszę w związku z tym o przyjęcie powyższych wyjaśnień oraz uznanie 
szczególnych okoliczności tworzenia tegorocznego funduszu jako wyniku w dużej części ze-
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wnętrznych przyczyn, w sposób pośredni rzutujących na możliwości pracy. Jeśli zajdzie taka po-
trzeba, gotów jestem przedstawić dane, na których pracowałem, prosząc zarazem nie tylko o przy-
jęcie wyjaśnień, ale również o akceptację dla ostatecznie zastosowanego modelu realizacji finan-
sowej (parametrów realizacji). 

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie procedury stypendium rektora – wiem, że w niektórych 
jednostkach nadal trwają nad tym prace. Niestety pewne zapisy Regulaminu nie uwzględniają spe-
cyfiki dużych komisji uczelnianych, w związku z czym w odpowiednim czasie zwrócę się do orga-
nów Sejmiku z prośbą o pomoc. 
 
 
 
 
 
 

dr Przemysław Rachowiak 
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. mgr Mikołaj Buchwald, Przewodniczący Prezydium Sejmiku Doktorantów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
2. prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, Prorektor kierujący Szkołą Doktorską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – do wiado-

mości 
3. a/a 



Mikołaj Buchwald <mikolaj.buchwald@gmail.com>

Re: PILNE! Prośba o interwencję w sprawie Funduszu Pomocy Materialnej

Mikołaj Buchwald <mikolaj.buchwald@amu.edu.pl> Thu, Dec 12, 2019 at 9:23 PM
To: rysznas <rysznas@amu.edu.pl>
Cc: Marlena Kaźmierska <markaz3@amu.edu.pl>, andrzej.lesicki@amu.edu.pl, rachp@amu.edu.pl

Szanowny Panie Rektorze,

w załączeniu nasza odpowiedź ma pismo dra Rachowiaka.

Sprawę uważamy póki co za zakończoną i kontynuujemy współpracę z drem Rachowiakiem w celu jak
najszybszego rozwiązania sprawy rankingu do stypendium rektora dla najlepszych doktorantów.

Jednocześnie prosimy o wyznaczenie dodatkowej osoby odpowiedzialnej za kontakt z samorządem
doktorantów w sprawie funduszu stypendialnego, z którą będzie można ustalić procedury obowiązujące w
nadchodzących latach w wyprzedzeniem.

W imieniu Samorządu Doktorantów
Mikołaj Buchwald
--
mgr Mikołaj Buchwald

Przewodniczący Prezydium Sejmiku Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Coll. Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, pok. 45
60-780 Poznań

Doktorant na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Program Nauk o Poznaniu i Komunikacji Społecznej
Laboratorium Badania Działań i Poznania
ul. Szamarzewskiego 89AB / pok. 110
60-568 Poznań
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