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Do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ zapraszamy studentów i doktorantów, którzy 
mają orzeczony stopnień niepełnosprawności. Każdy student z orzeczoną niepełnospraw-
nością posiada prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych niezależ-
nie od formy studiów (stacjonarna, niestacjonarna) oraz wieku czy zarobków. Jeśli studiuje 
równocześnie na kilku kierunkach może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym 
przez siebie, kierunku studiów. 

Studenci Politechniki Łódzkiej 
mogą starać się o świadczenia po-
mocy materialnej w postaci:

• stypendium socjalnego;
•  stypendium specjalnego dla 

osób niepełnosprawnych;
•  stypendium rektora dla najlep-

szych studentów;
•  stypendium dla najlepszych 

doktorantów;
•  stypendium ministra za wybit-

ne osiągnięcia;
• zapomogi.

Stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych może otrzy-
mywać student z tytułu niepełno-
sprawności potwierdzonej orze-
czeniem właściwego organu. Biuro 
ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ 
potwierdza na wniosku o stypen-
dium specjalne dla osób niepeł-
nosprawnych, stopień niepełno-
sprawności studenta (znaczny, 
umiarkowany lub lekki) na podsta-
wie dostarczonych dokumentów.

Wszelkie dokumenty potwier-
dzające niepełnosprawność stu-
dentów PŁ przechowywane są w 
Biurze ds. Osób Niepełnospraw-
nych PŁ.

Wysokość stypendium uzależ-

niona jest od stopnia niepełno-

sprawności i obecnie wynosi:

1)  znaczny stopień niepełnospraw-

ności – 450 zł miesięcznie

2)  umiarkowany stopień niepeł-

nosprawności – 400 zł mie-

sięcznie

3)  lekki stopień niepełnospraw-

ności – 350 zł miesięcznie

Stypendium przyznawane jest 

na wniosek studenta/doktoranta, 

który należy złożyć w terminach:
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•  studenci/doktoranci pierwsze-

go roku od dnia immatrykula-

cji do 31 października 2018 r.

•  studenci/doktoranci pozosta-

łych lat od 3 września 2018 r. 

do 7 października 2018r. (zło-

żenie wniosku do 31 paździer-

nika uprawnia do otrzymania 

stypendium od października). 

Jeżeli w trakcie roku wygaśnie 

ważność orzeczenia o stopniu nie-

pełnosprawności, stypendium nie 

będzie wypłacane od następnego 

miesiąca po wygaśnięciu ważno-

ści orzeczenia. Świadczenie wy-

płacane jest ponownie od miesiąca 

uzyskania kontynuacji ważności 

orzeczenia.

Stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych przyznawa-

ne jest od pierwszego semestru 

studiów na dany rok akademicki, 

a kontynuacja wypłaty na kolejny 

semestr danego roku następuje 

automatycznie, jeżeli będzie utrzy-

many status studenta.

Stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych jest wypłaca-

ne co miesiąc w równych ratach 

(dopuszcza się wypłaty z wyrów-

naniem za poprzednie miesiące).

Stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych można otrzy-

mywać w danym roku akademic-

kim przez okres 9 miesięcy, a gdy 

rok studiów trwa jeden semestr 

przez okres do 5 miesięcy (w sem. 

zimowym - 5 miesięcy, w sem. let-

nim - 4 miesiące). 

Nie będzie wypłacane stypen-

dium, jeśli student zaliczył ostatni 

rok studiów w danym roku akade-

mickim i oczekuje na egzamin dy-

plomowy, a otrzymywał już w tym 

roku akademickim stypendium 

przez maksymalny, dopuszczony 

w Ustawie Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym, okres.

Student po ukończeniu studiów 

pierwszego lub drugiego stopnia, 

nie może starać się na kolejnych 

studiach równorzędnych (tego sa-

mego stopnia) o stypendium. Jeśli 

ukończyliście studia I stopnia i po 

obronie ponownie rozpoczyna-

cie studiowanie na I stopniu, nie 

otrzymacie stypendium. 

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana 

studentowi, który w wyniku zaist-

niałej przyczyny losowej znalazł 

się przejściowo w trudnej sytu-

acji materialnej. Świadczenie to 

przysługuje, jeżeli nastąpiło nagłe 

pogorszenie sytuacji materialnej 

spowodowane określonym wyda-

rzeniem losowym (nie wynikają-

cym z winy osoby, której zdarzenie 

dotyczy). Trudna sytuacja mate-

rialna powinna istnieć w chwili 

wydawania decyzji.

Zdarzenie podane przez studen-

 

F
o

t.
  P

ix
ab

ay



28

ta jako podstawa ubiegania się o za-
pomogę, należy udokumentować 
oraz dokładnie opisać, obrazując 
zaistniałą przejściową, trudną sy-
tuację materialną w jakiej znalazł 
się student (i jego rodzina) na sku-
tek ww. zdarzenia.

W przypadku zdarzenia loso-
wego, wiążącego się z kosztami 
poniesionymi przez studenta lub 
członka rodziny studenta, którego 
dotyczy to zdarzenie, do wniosku 
należy dołączyć imienne faktury 
dokumentujące poniesione wydat-
ki.

Każde zdarzenie rozpatrywane 
jest indywidualnie.

Student może otrzymać zapo-
mogę dwa razy w roku akademic-
kim, ale nie może otrzymać za-
pomogi dwa razy z tego samego 
powodu.

Wysokość zapomogi wynosi  
od 50 zł do 1000 zł. 

Wniosek (wzor_6)  można po-
brać na stronie : https://www.p.lodz.
pl/pl/stypendium-dla-osob-nie-
pelnosprawnych-zapomoga-dla-

-studentow-doktorantow-pl-r-aka-
dem-201819 i należy go złożyć  
w swoim Dziekanacie wraz z za-

łącznikami (dokumenty potwier-
dzające opisaną sytuację studenta).

Więcej informacji: Regulamin 
Pomocy Materialnej PŁ

AKTYWNY SAMORZĄD

Program „Aktywny Samorząd” 
to pilotażowy projekt PFRON, któ-
rego celem jest wyeliminowanie 
lub zmniejszenie barier ogranicza-
jących uczestnictwo osób niepeł-
nosprawnych w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edu-
kacji.

Studentom dedykowany jest 
MODUŁ II Pomoc w uzyskaniu wy-
kształcenia na poziomie wyższym:

Pomoc realizowana jest poprzez 
dofinansowanie lub refundację 
kosztów uzyskania wykształcenia 
na poziomie wyższym.

1. Dodatek na pokrycie kosztów 
kształcenia - do 1.000 zł

2. Dodatek na uiszczenie opła-
ty za przeprowadzenie przewodu 
doktorskiego - do 4.000 zł

3. Opłaty za naukę (czesne) - 
równowartość kosztów czesnego 

w ramach jednej, aktualnie reali-
zowanej formy kształcenia na po-
ziomie wyższym (na jednym kie-
runku) do 3 000 zł.

Wnioski  będą przyjmowane od 
03.09.2018 do 10.10.2018 r.

Wniosek należy pobrać i złożyć 
we właściwym dla miejsca za-
mieszkania samorządzie powia-
towym, który realizuje program 
(MOPS, PCPR, MOPR, WCPR). 

Dofinansowanie może uzyskać 
osoba niepełnosprawna:

• z każdym rodzajem dysfunkcji
•  posiadająca znaczny lub 

umiarkowany stopień niepeł-
nosprawności,

•  pobierająca naukę w szkole 
wyższej lub szkole policeal-
nej lub kolegium lub mająca 
przewód doktorski otwarty 
poza studiami doktoranckimi.  
W programie nie mogą uczest-
niczyć osoby niepełnospraw-
ne, które aktualnie mają 
przerwę w nauce (np. urlop 
dziekański, urlop zdrowotny). 
Informacje ze strony: https://
mops.uml.lodz.pl/pomoc/ak-
tywny-samorzad/

Studenci mieszkający w Łodzi mogą pobrać i złożyć wniosek 
w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, 
 ul. Kilińskiego 102/120A.

Godziny pracy: 
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00;  

Wtorek: 9:00 - 17:00

Wnioski są dostępne również na stronie:  
https://mops.uml.lodz.pl/pomoc/aktywny-samorzad/


