STYPENDIA I ZAPOMOGI – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Student I roku studiów może ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej z Uczelni:
1) stypendium rektora,
2) stypendium socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości,
3) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
4) zapomogę.
Świadczenia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Łączny okres, przez który
przysługują, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta,
z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
W przypadku świadczenia w formie stypendium dla osób niepełnosprawnych - gdy
niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego
stypendium to przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.
Świadczenia nie przysługują:
1) studentom posiadającym tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo
równorzędny,
2) studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami
zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ
wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
3) studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo
będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie
skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku
z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
Wszystkie świadczenia mogą być otrzymywane tylko na jednym kierunku studiów i na jednej
uczelni.
STYPENDIUM REKTORA
otrzymuje student przyjęty na I rok studiów pierwszego stopnia, który spełnił łącznie
następujące warunki:
1) złożył w terminie wniosek o stypendium,
2) został przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego,
3) jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady
stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą
co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
o którym mowa w przepisach o sporcie.
może otrzymać student przyjęty na I rok studiów drugiego stopnia, który spełnił łącznie
następujące warunki:
1) złożył w terminie wniosek o stypendium,
2) uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym

w ostatnich dwóch semestrach studiów pierwszego stopnia (w przypadku, gdy data
osiągnięcia przypada w okresie między ukończeniem studiów pierwszego stopnia,
a rozpoczęciem studiów drugiego stopnia osiągniecie to uwzględnia się),
3) nie powtarzał żadnego z semestrów w ostatnich dwóch semestrach studiów pierwszego
stopnia.
STYPENDIUM SOCJALNE
może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium
socjalnego uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę
w rodzinie studenta osiągniętego w 2021 roku, z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie
utraconym i uzyskanym. Maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania
stypendium socjalnego (próg dochodowy) wynosi 1.051,70 zł netto miesięcznie na osobę.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można otrzymać w szczególnie uzasadnionych
przypadkach tj. w szczególności z tytułu:
1) zamieszkania w Domu Studenta Politechniki jeżeli odległość od Uczelni miejsca stałego
zamieszkania wynosi nie mniej niż 50 km (dotyczy tylko studentów/ doktorantów
studiów stacjonarnych jeżeli w dniu wydania decyzji I instancji wszystkie zajęcia
dydaktyczne odbywają się w formie stacjonarnej lub hybrydowej),
2) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w okresie
odbywania części studiów poza Politechniką, gdy studia te odbywają się na zasadzie
oddelegowania przez Politechnikę np. w ramach programów wymiany zagranicznej
lub krajowej,
3) korzystania przez wnioskodawcę lub pozostawania wnioskodawcy na utrzymaniu
rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych
lub zasiłków okresowych,
4) zupełnego sieroctwa wnioskodawcy, który nie ukończył 26 roku życia,
5) konieczności poniesienia kosztów zakupu komputera w celu uczestniczenia w zajęciach
realizowanych w formie zdalnej lub hybrydowej.
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego
organu. Przyznanie stypendium nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.
ZAPOMOGA
jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy finansowej przyznawanej na wniosek studenta,
który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Regulamin świadczeń, zasady obliczania dochodu w rodzinie, zasady oraz terminy
składania wniosków obowiązujące w roku akademickim 2022/2023
UDOSTĘPNIONE BĘDĄ na stronie internetowej Politechniki w zakładce
STUDENT/ SPRAWY STUDENCKIE (link: STYPENDIA I ZAPOMOGI) WE WRZEŚNIU.

