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UCHWAŁA NR 11/14_15 

Prezydium Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 z dnia 12 października 2015 r. 

 

w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla 

studentów i doktorantów na rok akademicki 2015/2016 

 

§1 

Na podstawie art. 174. ust.2. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) Prezydium Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatwierdza porozumienie zawarte pomiędzy Uczelnianą 

Radą Doktorantów a Parlamentem Samorządu Studentów, z dnia 8 października 2015 roku, w 

sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i 

doktorantów na rok akademicki 2015/2016. 

§2 

Akt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§3 

Uchwała zostanie opublikowana i tym samym wejdzie w życie z dniem 12 października 2015 

roku. 

 

 

Przewodniczący 

 

mgr Jakub Józefiak



 

   Załącznik nr 1 

Znak sprawy  

 

Porozumienie 
w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną 

dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2015/2016 
 
Na podstawie  art. 174. ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. z 2012 poz. 572 j.t.), zwanej dalej Ustawą, w dniu 8 października 2015 roku zostaje zawarte 
porozumienie, pomiędzy Parlamentem Samorządu Studentów, reprezentowanym przez 
przewodniczącego Komisji Socjalno-Ekonomicznej Mateusza Nowaka, a Prezydium Sejmiku 
Doktorantów, reprezentowanym przez przewodniczącego mgra Jakuba Józefiaka, w sprawie 
podziału dotacji z budżetu państwa na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla 
studentów i doktorantów, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 Ustawy, następującej treści: 
 

§ 1 
Podziału dotacji dokonuje się na podstawie art. 103 ust. 3 Ustawy, uwzględniając stosunek liczby 
doktorantów do liczby studentów w następujących proporcjach: 

1. wysokość środków na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów stanowi 95,6 % dotacji  

2. wysokość środków na bezzwrotną pomoc materialną dla doktorantów stanowi 4,4 % dotacji 

 
§ 2 

Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Samorządu Studentów oraz Prezydium Sejmiku 
Doktorantów w drodze uchwały. 

 
§ 3 

Porozumienie po zatwierdzeniu, o którym mowa § 2 zostanie przedstawione Rektorowi wraz ze 
stosownymi uchwałami obu organów. 
 

§ 4 
Porozumienie obowiązuje w roku akademickim 2015/2016 i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwał, 
o których mowa w § 2. 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej Przewodniczący 

 Parlamentu Samorządu Studentów Prezydium Sejmiku Doktorantów 

 

 Mateusz Nowak mgr Jakub Józefiak 
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