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REGULAMIN ZASAD PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o
niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa
w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.).

2.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student niezależnie od osiąganych
przez jego rodzinę dochodów, z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej
1)
2)
3)
4)

Orzeczeniem o niepełnosprawności.
Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów.
Orzeczeniem lekarza orzecznika zus o całkowitej niezdolności do pracy, albo
niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

3.

W przypadku, gdy ważność orzeczenia o którym mowa upływa przed zakończeniem okresu, na
który przyznaje się świadczenie, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje do
ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia.

4.

W przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia z tytułu niepełnosprawności, student
zobowiązany jest do ponownego złożenia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych.
§2

OKRES PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego, jednakże nie dłużej niż
okres orzeczenia wymienionego w pkt. 1,

2.

Student ubiegający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku
akademickiego powinien złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
wraz z kopią wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wezwaniem do
stawiennictwa przed odpowiednim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Wniosek studenta zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia
obejmie okres od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

3.

W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas
określony, stypendium przyznaje się do miesiąca, w którym upływa termin ważności
dokumentu, włącznie. W przypadku przedłożenia w ciągu 3 miesięcy od tego terminu
orzeczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę stypendium
wznawia się od następnego miesiąca, po którym przerwano wypłatę.

4.

Przekroczenie trzymiesięcznego terminu powoduje wznowienie wypłaty dopiero z miesiącem, w
którym złożono orzeczenie.

5.

W przypadku, gdy ważność orzeczenia o którym mowa w pkt. 1 upływa przed zakończeniem
okresu, na który przyznaje się świadczenie, stypendium dla osób niepełnosprawnych
przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia,

6.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się w trzech kategoriach, w zależności od
stopnia niepełnosprawności. Stypendium I kategorii otrzymują studenci ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, stypendium II kategorii - studenci z umiarkowanym stopniem
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niepełnosprawności,
niepełnosprawności.
7.

a

III

kategorii

-

studenci

z

lekkim

stopniem

W przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności, student zobowiązany jest
do ponownego złożenia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych.
§3

WYMAGANE DOKUMENTY
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.

stypendium

OD

UBIEGAJĄCYCH

SIĘ

O

STYPENDIUM

DLA

OSÓB

Aby otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wniosek. Wniosek należy
udokumentować:
1)
Orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy,
Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Stopniu
Niepełnosprawności
lub
2)
Orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o
emeryturach I rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
lub
3)
Orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.
§4

STYPENDIUM SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH A URLOP
1.
2.

W okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium dla
osób niepełnosprawnych.
W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje
być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na
urlop.
§5

STUDIOWANIE NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW
1.
2.

3.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium dla osób
niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi, który:
1)
Posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą.
2)
Posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3)
Kandyduje na żołnierza zawodowego lub jest żołnierzem zawodowym, który podjął studia
na skierowania przez właściwy organ wojskowy I otrzymał pomoc w związku z
pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
4)
Jest Funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym
funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na podstawie skierowania lub
zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na
podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
5)
W przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej zgodnie z Regulaminem
studiów.
6)
Korzystającym z urlopu.
Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Ta reguła 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.
UWAGA:!
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o
świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. Okres kolejnych 6 lat liczy się z
uwzględnieniem okresu, w którym student przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie
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okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie
wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym
Regulaminem świadczeń dla studentów

2.

Wszelkie oświadczenia składane przez studenta lub członków jego rodziny powinny być zgodne
ze wzorami podanymi na stronie internetowej uczelni

