Informacje o stypendiach - rok akademicki 2019/2020
W roku akademickim 2019/2020 będzie obowiązywał jeden, wspólny dla studentów i
doktorantów (kontynuujących studia III stopnia), Regulamin świadczeń dla studentów
(wkrótce na naszej stronie)

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce





Wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
w przypadku, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 528,00 zł,
Zwiększenie stypendium socjalnego może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
Zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów
Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który osiągnie „wyróżniające się
wyniki w nauce”.

Informacje ogólne
Student/doktorant* może ubiegać się o:
- stypendium socjalne,
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- stypendium dla niepełnosprawnych,
- zapomogę.
W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów, stypendia można pobierać
tylko na jednym, według własnego wyboru.
Stypendia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach
magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i
ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
Stypendia nie przysługują studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli
uzyskał go za granicą. Nie przysługują także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy
licencjata i ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium socjalne
Ustalona na rok akademicki 2019/2020 maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie
uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1.051,70 zł netto.
Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego, ani sposób ustalania
wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniające do ubiegania się
o stypendium socjalne. Czyli stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu netto, przypadającego na jednego członka rodziny studenta, osiągniętego w
roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane z
uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych.
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Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium
socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) studenta,
b) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na
ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia (jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia)
oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
c) małżonka studenta, będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia jeżeli 26 rok życia
przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia) oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych
przez rodziców i rodzeństwo w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia
jedną z następujących przesłanek:
a)
b)
c)
d)
e)

ukończył 26. rok życia,
pozostaje w związku małżeńskim,
ma na utrzymaniu dzieci,
osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
posiada stałe źródło dochodu i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku jest wyższy lub równy 1,15 sumy
kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub
całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność
wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i
opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czy też dysponowanie wspólnym dochodem na zaspakajanie potrzeb życiowych.
Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do przedłożenia:
1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b,
30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny (niezależnie od tego, czy
osiągnęli jakiekolwiek dochody, czy nie).
2. Zaświadczenia z ZUS o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w
roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
3. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o figurowaniu bądź niefigurowaniu pełnoletnich
członków rodziny i studenta w rejestrze osób prowadzących działalność gospodarczą.
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4. Oświadczenie studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
W przypadku wspólnego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich.
Do dochodu rodziny nie wlicza się:
1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na
podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu
(EFTA),
c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do
tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+)
3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy
z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty,
4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundacje
Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej
częściowo socjalnym).
Ponadto, w dochodzie rodziny nie są uwzględniane np. świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego są wliczane do dochodu.
Istotną zmianą w przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528,00 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym
student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia. Zaświadczenia musi
być aktualne.
Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia lub z przedłożonego zaświadczenia
nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta odmawia się przyznania świadczenia.
Wyjątkowo można przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku zaświadczenia były uzasadnione oraz student w sposób
przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Sprecyzowanie takich przypadków znajdzie się w Regulaminie przyznawania świadczeń studentom. Aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem
odrębne stypendium.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
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Stypendium dla niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Aby otrzymać stypendium należy złożyć
wniosek udokumentowany:
a) orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy, miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub
b) orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
c) orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia,
jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium nie będzie wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
Stypendium przysługuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na jednolitych studiach
magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Reguła ta nie znajduje zastosowania
w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego – wówczas student może otrzymać stypendium tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Stypendium rektora
Informacja dla studentów rozpoczynających studia
Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
Stypendium rektora otrzymuje każdy student spełniający w/w warunki – liczba stypendiów
nie jest ograniczona.
Stypendium rektora – informacje ogólne
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może zostać przyznane studentowi, który znalazł się w grupie do 10% studentów danego kierunku, którzy na liście rankingowej osiągnęli
najwyższą ilość punktów, tj.:
1)
w poprzednim roku akademickim uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,70 ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku
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2)
posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe, które uzyskał
w trakcie poprzedniego roku studiów i równocześnie spełnia warunek wskazany w punkcie
poprzednim.
Wszystkie osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dokumentuje się odpowiednim zaświadczeniem potwierdzającym osiągnięcie.
Student pierwszego roku drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia na innej
uczelni niż PWT zobowiązany jest dołączyć do wniosku:
1)

kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,

2)
zaświadczenie z dziekanatu uczelni, na której ukończył studia pierwszego stopnia z
wykazem ocen uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wraz z informacją o
stosowanej w uczelni skali ocen.

Zapomoga
Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w
szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć członka najbliższej rodziny.
Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Można otrzymać dwie zapomogi w danym roku
akademickim. Można otrzymać jedną zapomogę z powodu danego zdarzenia.

Uwagi końcowe
- Wszystkie stypendia przyznawane są na wniosek studenta.
- Wnioski o stypendia należy składać w terminie od 01.10.2019 do 19.10. 2019 r.
- Stypendium socjalne i rektora przyznawane jest na rok akademicki (od X 2019 r. do VI
2020 r.). Stypendium dla niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki. Jeśli jednak orzeczenie o niepełnosprawności traci ważność w trakcie roku akademickiego, to do miesiąca, w którym orzeczenie traci ważność.
- Wysokość stypendiów ustala Rektor PWT.
- Wniosek o stypendium socjalne i dla niepełnosprawnych można składać w czasie trwania
roku akademickiego (od X do VI). Przyznanie stypendium lub jego wysokość zależy od wysokości środków Funduszu, którymi dysponuje uczelnia po przyznaniu świadczeń wg wniosków złożonych w pierwszym terminie.
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*dotyczy wyłącznie doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim
2019/2020.

