UWAGA WAŻNE ZMIANY dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów
od roku akademickiego 2019/2020!!!
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywał
będzie
nowy
Regulamin
świadczeń
dla
studentów
(dostępny
TUTAJ).
Nowa ustawa wprowadza m.in. następujące bardzo ważne zmiany:

I. Zmianie ulega sposób dokumentowania dochodów Student, którego miesięczny dochód

na osobę w rodzinie jest równy lub mniejszy niż 528, 00 zł ma obowiązek dostarczyć
zaświadczenie z MOPS/ GOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.*

UWAGA:
Zaświadczenie to musi być aktualne i obejmować okres od roku bazowego (tj. roku
kalendarzowego poprzedzającego rak akademicki , w którym student ubiega się o świadczenie)
do dnia wydania zaświadczenia, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym
idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli
wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja
stypendialna ma obowiązek, co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu
studentowi.
W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna
sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do
stwierdzenia faktu korzystania lub nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w
odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa
w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania
świadczenia.
Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również
cudzoziemców ubiegających się o stypendium socjalne.

-------------

* Art. 88. ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
4. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium
socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie
stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej
i rodziny.
5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi
stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku
o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej
i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania
rodziny.

II. Doprecyzowano okres dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej, który
od roku akademickiego 2019/2020 będzie wynosił 6 lat **. Oznacza to, że łączny okres, w którym
student może otrzymywać świadczenia nie może przekroczyć 6 lat, niezależnie od rodzaju
i długości trwania studiów jak również uczelni, na której są odbywane. Zgodnie z interpretacją
Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego
otrzymywania.

Termin ten biegnie również podczas urlopów i w przypadku ponownego podjęcia studiów. W
przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest
kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w
trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie
na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób
niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym
utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się
ubiegać lub je pobierać.
Decyzja o przyznaniu uczelnianego świadczenia z zakresu pomocy materialnej wygasa z ostatnim
dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu
zawodowego lub został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał
świadczenie, albo upłynął okres, w którym świadczenie mógł pobierać.

-------------

** Art. 93 ust.1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa
w art. 86 ust. 1 pkt. 1–4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1–4 i art. 359 ust. 1: 1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach
drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; 2) nie przysługują studentowi
posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, b) licencjata, inżyniera albo równorzędny,
jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
4. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może
otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej
niż przez okres 6 lat.

III. Zgodnie z Art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Student ubiegający się o
świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub
stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie
powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa
do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je
pobierać.

IV. Wprowadzono 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.
V.

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją
student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”,
jak dotychczas) i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to z „przyczyn losowych. Przyznanie
zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż dwa razy do roku.

