ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
STUDENTOM
Przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,
wprowadziła istotne zmiany w pomocy materialnej dla studentów. w związku z tym
przygotowywany jest nowy regulamin świadczeń dla studentów, który będzie obowiązywał
od 1 października 2019 r.
GŁÓWNE ZMIANY:
1. rozszerzenie przesłanek przyznania zwiększonego stypendium socjalnego bez
ograniczania do kwestii dojazdowych;
2. rezygnacja z oświadczeń studenta o pobieraniu stypendium na jednym kierunku;
3. wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej;
4. doprecyzowanie okresu dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy
materialnej,
5. zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów,
6. zmodyfikowanie wymagań dotyczących przyznania stypendium Ministra oraz
rozszerzenie kryteriów przyznania stypendium rektora.
STYPENDIUM SOCJALNE
1. Pierwszą ważną zmianą istotną dla studenta ubiegającego się o stypendium socjalne przy
dochodzie od 0 zł. do 528 zł. za rok kalendarzowy 2018 jest wprowadzenie obowiązku
przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej
i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku
poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia
wydania zaświadczenia. Zaświadczenie musi być aktualne tzn. wydane z datą najpóźniej
na dwa tygodnie przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Jeżeli
student nie dostarczy ww. zaświadczenia komisja rektor, komisja stypendialna lub
odwoławcza komisja stypendialna odmówi studentowi przyznania stypendium socjalnego.
W sytuacji, kiedy student dostarczy zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, w którym
nie będzie wskazania sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, tylko zapis,
że student nie korzysta z pomocy społecznej, takie zaświadczenie uznaje się za brak
dostarczenia zaświadczenie i organ przyznający stypendium odmawia przyznania
świadczenia.
Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców
mogących ubiegać się o stypendium socjalne.
W wyjątkowych sytuacjach organ rozpatrujący i przyznający stypendium może przyznać
stypendium socjalne studentowi, gdy udowodni, że niedołączenia do wniosku
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta
i jego rodziny było niezawinione przez niego oraz student w sposób przekonujący
udokumentował źródła utrzymania rodziny.
2. Drugą istotną zmianą jest dopuszczenie otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości „szczególnie uzasadnionym przypadku”. Katalog szczególnych

przypadków będzie omówiony w regulaminie świadczeń socjalnych. Oznacza to, że również
studenci studiów niestacjonarnych będą mogli ubiegać się o zwiększone stypendium
socjalne i nie ograniczy się ono tylko do kryterium mieszkaniowego. Warunkiem jest
spełnienie kryteriów do otrzymania stypendium socjalnego.
STYPENDIUM REKTORA
Stypendium rektora otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia
naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na
poziomie krajowym. Zasady przyznania stypendium rektora pozostawione są w kompetencji
uczelni i będą określone w regulaminie świadczeń dla studentów.
Zostały wprowadzone zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na
pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie
w przypadku złożenia stosownego wniosku:
• laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono,
że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni
• medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W aktualnym stanie prawnym stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student
posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:
• orzeczenie o niepełnosprawności
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
• orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo
o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy

ZAPOMOGA
W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać
ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

