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Pomoc materialna  
dla studentów  
z niepełnosprawnościami
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Studenci Politechniki Łódzkiej mają prawo do pomocy materialnej niezależnie od formy 

studiów (stacjonarna, niestacjonarna) oraz wieku. Studentom i doktorantom z orzeczo-
ną niepełnosprawnością przysługuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium 
tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku.

Studenci Politechniki Łódzkiej 
mogą starać się o świadczenia  
w postaci:

•  stypendium socjalnego;
•    stypendium specjalnego dla 

osób niepełnosprawnych;
•   stypendium rektora dla najlep-

szych studentów;
•   stypendium ministra za wybit-

ne osiągnięcia;
•  zapomogi.

Stypendium socjalne i stypen-
dium specjalne dla osób niepeł-
nosprawnych przyznawane są od 
pierwszego semestru studiów, na 
rok akademicki, z wyjątkiem przy-
padków, w których zgodnie z pla-
nem studiów ostatni rok studiów 
trwa jeden semestr.

W przypadku stypendiów przy-
znawanych na rok akademicki lub 
rok studiów kontynuacja wypłaty 

na kolejny semestr danego roku 
następuje automatycznie, jeżeli 
osoba której dotyczy świadczenie 
utrzyma status studenta.

Stypendia: socjalne, specjalne 
dla osób niepełnosprawnych oraz 
rektora dla najlepszych studentów 
wypłacane są co miesiąc w rów-
nych ratach (dopuszcza się wypła-
ty z wyrównaniem za poprzednie 
miesiące).

Student może otrzymywać sty-
pendium socjalne, stypendium 
specjalne dla osób niepełnospraw-
nych oraz stypendium rektora dla 
najlepszych studentów w danym 
roku akademickim przez okres 9 
miesięcy, a gdy rok studiów trwa 
jeden semestr przez okres do 5 
miesięcy (w sem. zimowym - 5 
miesięcy, w sem. letnim - 4 mie-
siące). Wyklucza się możliwość 
przyznania stypendium studento-
wi, który zaliczył ostatni rok stu-

diów w danym roku akademickim 
i oczekuje na egzamin dyplomo-
wy, a otrzymywał już w tym roku 
akademickim dane stypendium 
przez maksymalny dopuszczony 
w Prawie o Szkolnictwie Wyższym 
okres.

Studentowi, który po ukończe-
niu jednego kierunku studiów kon-
tynuuje naukę na drugim kierunku 
studiów (dot. również studentów 
innych uczelni, którzy uzyskali 
zgodę na studiowanie drugiego 
kierunku w PŁ) nie przysługuje 
pomoc materialna, chyba że kon-
tynuuje on studia po ukończe-
niu studiów pierwszego stopnia  
w celu uzyskania tytułu zawodo-
wego magistra lub równorzędnego, 
jednakże nie dłużej niż przez okres 
trzech lat. Oznacza to, że student 
po ukończeniu studiów pierwsze-
go lub drugiego stopnia nie może 
się starać na kolejnych studiach 

równorzędnych (tego samego stopnia) o stypendia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Stypendium specjalne dla osób niepełnospraw-
nych może otrzymywać student z tytułu niepełno-
sprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego 
organu.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia 
niepełnosprawności:

400 zł miesięcznie - znaczny stopień niepełno-
sprawności

350 zł miesięcznie - umiarkowany stopień niepeł-
nosprawności

300 zł miesięcznie - lekki stopien niepełnospraw-
ności

Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych po-
twierdza na wniosku o stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych stopień niepełnosprawności stu-
denta (znaczny, umiarkowany lub lekki) na podstawie 
dostarczonych dokumentów.

Wszelkie dokumenty potwierdzające niepełno-
sprawność studentów PŁ przechowywane są w Biu-
rze ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

Jeżeli w trakcie roku wygaśnie ważność orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności, stypendium nie bę-
dzie wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnię-
ciu ważności orzeczenia. Świadczenie wypłacane jest 
ponownie od miesiąca, w uzyskania kontynuacji waż-
ności orzeczenia.

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który 
w wyniku zaistniałej przyczyny losowej znalazł się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadcze-
nie to przysługuje, jeżeli nastąpiło nagłe pogorszenie 
sytuacji materialnej spowodowane określonym wy-
darzeniem losowym (nie wynikającym z winy osoby, 
której zdarzenie dotyczy). Trudna sytuacja material-
na powinna istnieć w chwili wydawania decyzji.

Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa 
ubiegania się o zapomogę należy udokumentować 
oraz dokładnie opisać obrazując zaistniałą przejścio-
wą, trudną sytuację materialną w jakiej znalazł się 
student (i jego rodzina) na skutek ww. zdarzenia.

W przypadku zdarzenia losowego wiążącego się  
z kosztami poniesionymi przez studenta lub członka 
rodziny studenta, którego dotyczy to zdarzenie, do 
wniosku należy dołączyć imienne faktury dokumen-
tujące poniesione wydatki.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy  

w roku akademickim, ale nie może otrzymać zapo-
mogi dwa razy z tego samego powodu.

Wysokość zapomogi wynosi od 50 zł do 700 zł.

Więcej informacji: Regulamin Pomocy Materialnej PŁ

Program Aktywny Samorząd 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia po-
przez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole 
wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego 
stopnia, jednolite studia magisterskie, studia pody-
plomowe lub doktoranckie prowadzone przez szko-
ły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub 
niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eks-
ternistycznym, w tym również za pośrednictwem In-
ternetu).

W tym roku wnioski  będą przyjmowane do 10 
października 2016 r. (dotyczy roku akademickiego 
2016/2017)

Wniosek należy pobrać i złożyć we właściwym 
dla miejsca zamieszkania samorządzie powiato-
wym, który realizuje program (MOPS, PCPR, MOPR, 
WCPR). 

Studenci mieszkający w Łodzi mogą pobrać i zło-
żyć wniosek w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej 
Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Po-
mocy 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: http://
www.mops.lodz.pl/index.php/aktywny-samorzad

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełno-
sprawna, która:

•    posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepeł-
nosprawności,

•   pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole poli-
cealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski 
otwarty poza studiami doktoranckimi.

Alicja Czyżniak
Samodzielny referent, konsultant studencki w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych 
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W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

•    aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
•  posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

Do wniosku należy dołączyć:

•    Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
•  Kserokopię dowodu osobistego
•    Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów (załącznik nr 1)
•    Zaświadczenie z Dziekanatu danego wydziału studenta potwierdzające rozpoczęcie lub kontynuację nauki 

(załącznik 4)
•    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)
•   Zaświadczenie od pracodawcy, iż ten nie dofinansowuje kosztów kształcenia (w przypadku, gdy jest się 

zatrudnionym).

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

•  dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł,
•  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
•  opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy 

kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) do 3 000 zł.

Wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jedno-
cześnie objętych dofinansowa-

niem w ramach programu
Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy, którzy nie są 
zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na 
poziomie wyższym (na jednym 
kierunku)

15% brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształce-
nia na poziomie wyższym (więcej 
niż jeden kierunek)

65%* 50%*

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

•  który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
•   którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na 

osobę.

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

•   700 zł - w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna po-
nosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w 
szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

•   500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem 
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) kie-

runkach studiów/nauki.

Źródło - informacje z stron:
http://www.mops.lodz.pl/index.php/aktywny-samorzad

W 2013 roku Amerykańskie 
Towarzystwo Psychiatryczne po-
twierdziło istnienie uzależnień/
nałogów behawioralnych i włączy-
ło zaburzenia uprawiania hazardu 
do kategorii zaburzeń i nałogów. 
Do podstawowych kryteriów słu-
żących do opisu uzależnień beha-
wioralnych należą:

•  Zaabsorbowanie – dane zacho-
wanie zaczyna dominować nad 
pozostałymi, staje się najważ-
niejszą aktywnością;

•  Modyfikacja nastroju – ludzie 
uprawiają jakieś czynności po 
to, żeby poprawić sobie nastrój, 

„odpłynąć”, zapomnieć o waż-
nych sprawach wymagających 
podejmowania trudnych decyzji; 

•  Tolerancja – potrzeba coraz 
częstszego i intensywniejsze-
go uprawiania danej czynność,  
w celu otrzymania efek-
tu ( chwilowego zapomnienia  
o problemach, chwilowe poczu-
cie spełnienia);

•  Symptomy odstawienne – ob-
jawy psychiczne i/lub fizyczne  
w sytuacji utrudnienia lub unie-
możliwienia wykonania pożą-

danego zachowania (np. drże-
nie rąk, smutek);

•  Konflikt – rozdźwięk na 3 po-
ziomach – pomiędzy osobą a 
jej najbliższym otoczeniem, 
np. rodziną czy przyjaciółmi, 
pomiędzy osobą a jej innymi 
aktywnościami, np. pracą, na-
uką czy zainteresowaniami i 
konflikt, który można opisać 
jako przeżywanie negatywnych 
emocji na skutek angażowania 
się w dane zachowania;

•   Nawrót – powracanie do tych 
samych czy podobnych wzor-
ców danego zachowania po 
okresach całkowitej lub czę-
ściowej przerwy.

Większość zachowań, od któ-
rych można się uzależnić to zacho-
wania normalne, które wykonuje 
każdy praktycznie każdy człowiek 
( np. seks, zakupy, praca, zdrowe 
jedzenie), stąd niełatwo nakreślić 
granicę pomiędzy silnym zaanga-
żowaniem wynikającym z pasji a 
początkami problemu. Wiele osób, 
które przejawiają pierwsze symp-
tomy uzależnienia behawioralne-

go zaprzeczają mu twierdząc, że: 
„przecież ja to lubię”, „lepiej, że to 
granie w totolotka od czasu do cza-
su, a nie picie”.

Typy uzależnień behawioralnych.

Hazard – jest to niekontrolowa-
na potrzeba (przymus) uprawia-
nia hazardu, która z czasem staje 
się coraz silniejsza i prowadzi 
do problemów natury osobistej, 
społecznej i zawodowej. Uznanie 
uprawiania hazardu za jednostkę 
chorobową nastąpiło ponad 30 lat 
temu – pierwotnie definiowano ją 
jako hazard patologiczny – obecnie 
zaburzenie uprawiania hazardu. 
Większość osób, które uprawiają 
hazard to gracze tzw. rekreacyj-
ni – potrafią przerwać granie po 
kolejnej przegranej. Szacuje się, 
że od 0,5% do 5% graczy na świe-
cie to gracze nałogowi. Granie ta-
kie powoduje szereg problemów w 
funkcjonowaniu społecznym i za-
wodowym. Często w parze z zabu-
rzeniem uprawiania hazardu idzie 
uzależnienie od substancji (głów-
nie od nikotyny czy alkoholu), ale 
także stany depresyjne.

Uzależnienia
Behawioralne

W poprzednim artykule pisałem o uzależnieniach od substancji psychoaktywnych,  
a w tym skupię się na podobnym i równie ważnym temacie, mianowicie na zaburzeniach, 
które dotyczą uporczywego, ciągłego powtarzania różnych zachowań.

Antoni Naglik
pedagog, konsultant w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym (profilaktyka,  poradnic-
two z zakresu uzależnień) dla studentów i pracowników PŁ
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