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Pomoc materialna  
dla studentów  
i doktorantów  
z niepełnosprawnościami

Studenci i Doktoranci Politechniki Łódzkiej mogą skorzystać z pomocy materialnej nie-
zależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz wieku. Jeśli student studiuje 
równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym 
wskazanym kierunku studiów. Jeżeli student ukończył jeden kierunek studiów i kontynuuje 
naukę na drugim kierunku na tym samym stopniu studiów (np. I stopnia – inż./lic.) nie 
przysługuje mu stypendium. 

Studentom i doktorantom, którzy mają orzeczenia o niepełnosprawności przysługuje sty-
pendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Studenci i Doktoranci Politech-
niki Łódzkiej mogą ubiegać się  
o pomoc materialną w formie:

1)  stypendium socjalnego,
2)  stypendium specjalnego dla 

osób niepełnosprawnych
3)  stypendium rektora dla naj-

lepszych studentów
4)  stypendium dla najlepszych 

doktorantów
5)  stypendium ministra za wy-

bitne osiągnięcia
6) zapomogi

Stypendium socjalne i stypen-
dium specjalne dla osób niepeł-
nosprawnych przyznawane są od 
pierwszego roku studiów, na dany 
rok akademicki, z wyjątkiem przy-

padków, w których zgodnie z pla-
nem studiów ostatni rok studiów 
trwa jeden semestr. 

Stypendia (z wyjątkiem stypen-
dium ministra za wybitne osią-
gnięcia) wypłacane są od miesią-
ca, w którym wpłynął wniosek  
z uwzględnieniem terminów usta-
lonych przez Prorektora ds. stu-
denckich.

Wnioski o uzyskanie stypen-
dium socjalnego oraz stypendium 
specjalnego mogą składać:

a) studenci/doktoranci pierw-
szego roku, których studia rozpo-
czynają się od września/paździer-
nika 2017 r. (sem. zimowego) od 
dnia immatrykulacji do 31 paź-
dziernika 2017 r., a których studia 
rozpoczynają się od lutego/marca 

2017 (sem. letniego) od dnia imma-
trykulacji do 31 marca 2018 r.,

b) studenci/doktoranci pozo-
stałych lat od 4 września 2017 r. 
do 8 października 2017 r.  (złoże-
nie wniosku do 31 października 
uprawnia do otrzymania stypen-
dium od października).

Stypendia (z wyłączeniem sty-
pendium ministra za wybitne osią-
gnięcia) wypłacane są co miesiąc 
w różnych ratach i przez okres 9 
miesięcy w danym roku akade-
mickim. Jednak gdy ostatni rok 
studiów trwa jeden semestr, to wy-
płata jest realizowana przez okres 
do 5 miesięcy (sem. zimowy – 5 
miesięcy, sem. letni – 4 miesiące). 
Nie otrzyma stypendium student, 
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który zaliczył ostatni rok studiów w danym roku akademickim i oczekuje na egzamin dyplomowy, a otrzymał 
już w tym roku akademickim dane stypendium przez maksymalny dopuszczony w Prawie o Szkolnictwie 
Wyższym okres.

Studentowi lub Doktorantowi, który ukończył studia pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia i ponownie 
kontynuuje naukę na kolejnych studiach równorzędnych (tego samego stopnia) inny kierunek nie przysłu-
guje pomoc materialna. Chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu  
uzyskania tytułu zawodowego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Student lub Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać pomoc  
materialną tylko na jednym wskazanym kierunku studiów. 

Decyzja o przyznanym świadczeniu pomocy materialnej wygasa w momencie ukończenia lub z ostatnim 
dniem miesiąca w którym Student/Doktorant został skreślony. 

Studentowi, który przebywa na urlopie dziekańskim lub okolicznościowym, nie przyznaje się sty-
pendium: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów.  
W szczególnych przypadkach student może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w okresie urlo-
pu i jest on rozpatrywany w ramach odwołania się od negatywnej decyzji Komisji Stypendialnej podsta-
wowej jednostki organizacyjnej przez Odwoławczą Komisję Stypendialną w oparciu o opinię Komisji ds.  
Pomocy Materialnej Samorządu Studenckiego. 

Doktorant, który otrzymał prawo do otrzymania świadczeń i uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiów 
nie traci prawa do wypłaty przyznanych wcześniej świadczeń. 

Formy pomocy dla studentów i doktorantów  
z niepełnosprawnościami

1. Ze strony uczelni:

a) Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 
może otrzymywać student/doktorant z tytułu niepeł-
nosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego 
organu.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia 
niepełnosprawności:

1)   znaczny stopień niepełnosprawności – 450zł  
miesięcznie

2)  umiarkowany       stopień        niepełnosprawności     –      400 zł  
miesięcznie

3)  lekki stopień niepełnosprawności – 350zł  
miesięcznie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych potwierdza 
na wniosku o stypendium specjalne dla osób niepeł-
nosprawnych stopień niepełnosprawności studenta 
(znaczny, umiarkowany lub lekki) na podstawie dostar-
czonych dokumentów.

Jeżeli w trakcie roku wygaśnie ważność orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności, stypendium nie będzie wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu 
ważności orzeczenia. Świadczenie wypłacane jest ponownie od miesiąca uzyskania kontynuacji ważności 
orzeczenia.

b) Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi/doktorantowi, który w wyniku zaistniałej przyczyny losowej 

F
o

t.  P
ix

ab
ay



13

znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to przysługuje, jeżeli nastąpiło nagłe po-
gorszenie sytuacji materialnej spowodowane określonym wydarzeniem losowym (nie wynikającym z winy 
osoby, której zdarzenie dotyczy). Trudna sytuacja materialna powinna istnieć w chwili wydawania decyzji.

Zdarzenie podane przez Studenta/Doktoranta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumen-
tować oraz dokładnie opisać obrazując zaistniałą przejściową, trudną sytuację materialną, w jakiej znalazł  
się student (i jego rodzina) na skutek ww. zdarzenia.

Każde zdarzenie rozpatrywane jest indywidualnie.
Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale nie może otrzymać zapomogi dwa 

razy z tego samego powodu.
Wysokość zapomogi wynosi: dla studentów od 50 zł do 1000 zł, dla doktorantów od 50 zł do 1200 zł. 

2. Z PFRON
PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów  
edukacji w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, 
studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dzien- 
nym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośredni- 
ctwem Internetu).

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w Module II o dofi-
nansowanie kosztów nauki ustala samorząd powiatowy właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Termin zakończe-
nia przyjmowania wniosków w 2017 roku wypada dnia 10 października 
2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Wniosek należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania 
samorządzie powiatowym, który realizuje program (MOPS, PCPR, 
MOPR; WCPR).

W Łodzi wnioski będą przyjmowane od 01.09.2017 do 10.10.2017 r. 
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018). 

Studenci mieszkający w Łodzi mogą pobrać i złożyć wniosek 
w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskie-
go 102/120A,  tel. (42) 685-43-53. Wnioski są dostępne również na  
stronie: http://www.mops.lodz.pl/index.php/aktywny-samorzad

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
•  posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
•  pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium 

lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
•  aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdro-

wotny),
•  posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Fundu-

szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora  
programu.

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi:

1) W przypadku dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł,
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny, tzn.wysokość 
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dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postę-
pów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wniosko-
dawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodat-
ku możliwego do wypłaty wynosi:

a)  do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierw-
szym roku nauki w ramach wszystkich form 
edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku 
form kształcenia trwających jeden rok – do 50%;

b)  do 50% – w przypadku pobierania nauki na ko-
lejnym, drugim roku edukacji w ramach wszyst-
kich form edukacji na poziomie wyższym;

c)  do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolej-
nym, trzecim roku danej formy edukacji na po-
ziomie wyższym;

d)  do 100% – w przypadku pobierania nauki w ko-
lejnych latach (od czwartego roku) danej formy 
edukacji na poziomie wyższym, przy czym stu-
denci studiów II stopnia i uczestnicy studiów 
doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać do-
datek w kwocie maksymalnej na każdym etapie 
nauki.

2)  W przypadku dodatku na uiszczenie opłaty za 
przeprowadzenie przewodu doktorskiego, przy-
sługuje kwota do 4.000 zł.

3)  W zakresie opłaty za naukę (czesne) – wysokość 
kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie 
realizowanej formy kształcenia na poziomie 
wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie 
od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie 
powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wy-
sokość  przeciętnego miesięcznego dochodu  
Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł 
 (netto) na osobę.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jed-
nocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów 
wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na 
drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% 
kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych 
kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 
1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego 
miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekra-
cza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem za-
sad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być 
zwiększony, nie więcej niż o:

•  700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd po-
wiatowy,

•  500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna 
ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miej-
scem zamieszkania,

•  300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna 
posiada Kartę Dużej Rodziny,

•  300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna 
pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) 
kierunkach studiów/nauki.

3. Pozostałe formy pomocy:

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dys-
ponuje środkami na dofinansowanie:

• Turnusów rehabilitacyjnych
•  Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze
• Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
• Likwidacji barier architektonicznych
•   Likwidacji barier w komunikowaniu się i technicz-

nych
•  Sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepeł-

nosprawnych
•  Warsztatów terapii zajęciowej (aktualnie w Łodzi 

istnieje 9 warsztatów terapii zajęciowej)

W przypadku dofinansowania turnusów rehabilita-
cyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwida-
cji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych, podstawą ubiegania się o dofinan-
sowanie z PFRON jest pobranie i złożenie wniosku  
w MOPS w Łodzi w Zespole ds. Rehabilitacji Społecz-
nej Osób Niepełnosprawnych, ul. Kilińskiego 102/102a 
fax (42) 632 41 30.

Kontakt do MOPS:
-   Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, 

WTZ, sport, kultura i rekreacja osób niepełno-
sprawnych - (42) 685 43 52

-   Bariery w komunikowaniu, sprzęt rehabilitacyjny  
(42) 685 43 53

- Turnusy rehabilitacyjne: (42) 685 43 54
- Bariery architektoniczne:(42) 685 43 55

Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełno-
sprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki po-
mocnicze realizują właściwe ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby Wydziały Pracy Środowisko-
wej MOPS.
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