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Jaką pomoc materialną 
mogą uzyskać osoby 
z niepełnosprawnościami 
studiujące na PŁ?

Alicja Czyżniak 
Samodzielny referent, konsultant studencki 
w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ 6

Jeśli jesteś studentem lub dokto-
rantem, możesz ubiegać się o pomoc 
materialną, niezależnie czy są to stu-
dia stacjonarne czy niestacjonarne. 

Aby otrzymać stypendium dla 
osób niepełnosprawnych, należy 
złożyć wniosek w BON PŁ (budynek 
A30) w terminie:
• studenci / doktoranci pierwszego 

roku (w r. ak. 2020/21) – składają 
wnioski od 1 do 31 października 
2020 r.,

• studenci / doktoranci pozosta-
łych lat – do 17 października 
2020 r. (złożenie wniosku do 31 
października uprawnia do otrzy-
mania stypendium od paździer-
nika).
Wszelkie dokumenty potwierdza-

jące niepełnosprawność studentów  
przechowywane są w Biurze ds. 
Osób Niepełnosprawnych PŁ.

Stypendium to przysługuje wy-
łącznie osobom z orzeczoną niepeł-
nosprawnością. Wysokość stypen-
dium dla osób niepełnosprawnych 
zależy od stopnia niepełnospraw-
ności studenta / doktoranta i wyno-
si odpowiednio:

• znaczny stopień niepełnospraw-
ności – 450 zł miesięcznie,

• umiarkowany stopień niepełno-
sprawności – 400 zł miesięcznie,

• lekki stopień niepełnosprawno-
ści – 350 zł miesięcznie.
Świadczenie jest wypłacane od 

miesiąca, w którym wpłynął wnio-

sek i w równych miesięcznych 
ratach.

Stypendium dla osób niepeł-
nosprawnych jest przyznawane 
od pierwszego roku studiów na 
dany rok akademicki. Kontynu-
acja wypłaty na kolejny semestr 
roku akademickiego następuje 

Zapraszamy studentów Politechniki Łódzkiej do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, 
również z podaniem o stypendium dla osób niepełnosprawnych. 
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automatycznie, jeżeli oczywiście bę-
dzie utrzymany status studenta oraz 
orzeczenie będzie miało ważność. 

Należy pamiętać, że jeśli studiu-
jesz na kilku kierunkach studiów, 
możesz otrzymać stypendium tylko 
na jednym wskazanym przez Cie-
bie kierunku.

Stypendium  przysługuje na stu-
diach pierwszego i drugiego stop-
nia, ale może być wypłacane nie 
dłużej niż przez 6 lat.

Niestety stypendium dla osób 
niepełnosprawnych nie przysługu-
je, jeśli posiadasz tytuł zawodowy 
np. magistra / inżyniera / licencjata 
i ponownie rozpoczynasz studia.

W przypadku gdy niepełno-
sprawność powstanie w trakcie 
studiów lub po uzyskaniu tytułu 
zawodowego, możesz otrzymać sty-
pendium, jednak tylko na jednym 
kierunku studiów i nie dłużej niż 
przez okres 6 lat.

Jeżeli w trakcie roku akademic-
kiego skończy się ważność orze-
czenia o stopniu niepełnospraw-
ności, to stypendium nie będzie 
wypłacane od następnego miesią-
ca. Świadczenie będzie wypłacane 
ponownie od miesiąca uzyskania 
kontynuacji ważności orzeczenia 
oraz złożenia ponownie wniosku 
o stypendium.

Mimo pobierania stypendium 
dla osób niepełnosprawnych mo-
żesz ubiegać się m.in. o:

► zapomogę, którą możesz 
otrzymać, gdy znajdziesz się przej-
ściowo w trudnej sytuacji. Podanie 
o zapomogę  należy udokumento-
wać oraz dokładnie opisać zaistnia-
łą sytuację. Jeśli poniosłeś koszty 
związane z zdarzeniem losowym 
należy dołączyć imienne faktury.

Wysokość zapomogi może wy-
nieść od 50 zł do 1200 zł.

Każde zdarzenie rozpatrywane 
jest indywidualnie, a wysokość za-
pomogi uzależniona jest od Twojej 
sytuacji finansowej oraz m.in. od 
wskazanych we wniosku poniesio-
nych oraz potwierdzonych kosztów.

Pamiętaj, że o zapomogę możesz 
ubiegać się w terminie nie dłuż-
szym niż 3 miesiące od wystąpienia 
zdarzenia. 

► stypendium socjalne:
Wszyscy studenci/doktoranci 

mogą wnioskować o przyznanie 
stypendium socjalnego, jeśli znaj-
dują się w trudnej sytuacji ma-
terialnej. O stypendium możesz 
się starać, jeśli udokumentowany  
miesięczny dochód na 1 osobę w ro-
dzinie w 2019 r. nie przekroczył 
1 043,00 zł netto. 

Wysokość stypendium socjal-
nego stanowi różnicę ww. kwoty 
i wysokości miesięcznego dochodu 
netto na jedną osobę w rodzinie 
studenta / doktoranta w 2019 r., 
przy czym kwota przyznanego sty-
pendium wynosi:

• maksymalnie – 1 043 zł
• minimalnie – 150 zł miesięcznie.

► stypendium rektora:
Stypendium możesz otrzymać 

jeśli uzyskujesz wyróżnienie w na-
uce, posiadasz osiągnięcia nauko-
we, artystyczne lub sportowe we 
współzawodnictwie co najmniej na 
poziomie krajowym.

Warunkiem koniecznym, żeby 
otrzymać stypendium na dany rok 
akademicki jest uzyskanie pełnej 
rejestracji na ten rok studiów. Sty-
pendium nie zostanie przyznane, 
jeśli w poprzednim roku akade-
mickim był powtarzany rok stu-
diów. 

Stypendium rektora przyznaje 
się na podstawie wyrażonej w tzw. 
punktach rankingowych oceny 
osiągnięć naukowych, artystycz-
nych lub sportowych oraz na pod-
stawie średniej stypendialnej ocen.

Minimalna liczba punktów 
rankingowych upoważniająca do 
otrzymania stypendium to 75.

Pamiętaj, że Twoje osiągnięcia 
muszą być udokumentowane.

Stypendium rektora wynosi: 
• dla studentów – podstawowa 

600 zł miesięcznie
• dla doktorantów – 1050 zł mie-

sięcznie
Szczegóły znaleźć można w regu-

laminie świadczeń dla studentów 
Politechniki Łódzkiej.

Stypendium rektora dla studen-
tów ma charakter konkursowy 
i jest przyznawane na rok akade-
micki. Wnioski należy składać:
• studenci studiów 1 semestru 

studiów II stopnia, przyjęci na 
studia od semestru zimowego, 
dla których rok studiów pokry-
wa się z rokiem akademickim 
wnioski muszą złożyć w dniach 
17-23 października 2020 r. 

• studenci lat wyższych, przyjęci 
na studia od semestru zimowe-
go, dla których rok studiów po-
krywa się z rokiem akademickim 
wnioski muszą złożyć w dniach 
7-14 października 2020 r . Fo
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AKTYWNY SAMORZĄD  
MODUŁ II

Studenci / doktoranci, którzy 
posiadają orzeczenie o znacznym 
i umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności (rodzaj dysfunkcji jest 
bez znaczenia), mogą skorzystać ze 
wsparcia finansowego z projektu  
PFRON „Aktywny Samorząd” Mo-
duł II. Jest on dedykowany osobom 
z niepełnosprawnościami, aby po-
móc w uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym. Projekt ten jest 
realizowany przez np.: MOPS, RCPS 
i tam  należy  pobrać stosowne for-
mularze. Wnioski należy składać 
w oddziale właściwym dla miejsca 
zamieszkania. 

W Łodzi możecie to zrobić 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej, ul Kilińskiego 102/102 A, 
90-023 Łódź (II piętro).

Dokumenty będą przyjmowa-
ne w terminach od 01.09.2020 do 
10.10.2020 r. (dla wniosków do-
tyczących roku akademickiego 
2020/2021).

Więcej na stronie :  
https://mops.uml.lodz.pl/pomoc/
aktywny-samorzad/

Pamiętaj że załącznik: „mo-
duł_II_zaświadczenie uczelnia”, 
należy uzupełnić w swoim Dzieka-
nacie. 

W ramach Modułu II kwota do-
finansowania kosztów nauki, doty-
czących semestru/półrocza objęte-
go dofinansowaniem, wynosi w:
1. dodatek na pokrycie kosztów 

kształcenia:  
a) do 1.000 zł dla wnioskodaw-

ców pobierających naukę 
w szkole policealnej lub w ko-
legium;

b) do 1 500 zł dla pozostałych 
wnioskodawców.

2. dodatek na uiszczenie opłaty 
za przeprowadzenie przewodu 
doktorskiego – do 4.000 zł;

3. opłaty za naukę (czesne) – rów-
nowartość kosztów czesnego 
w ramach jednej, aktualnie re-

alizowanej formy kształcenia na 
poziomie wyższym (na jednym 
kierunku), niezależnie od daty 
poniesienia kosztów do 4.000 zł 
(dofinansowanie powyżej kwoty 
4.000 zł jest możliwe w przypadku 
przeciętnego dochodu miesięcz-
nego nieprzekraczającego 764 zł) 
Dodatek na pokrycie innych 

kosztów kształcenia ma charakter 
progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku jest uzależ-
niona od poziomu nauki i postępów 
w nauce. W stosunku  do wyliczonej 
dla Wnioskodawcy maksymalnej 
kwoty dodatku, wysokość dodatku 
możliwego do wypłaty wynosi:
• do 50% wyliczonej dla wniosko-

dawcy maksymalnej kwoty do-
datku – w przypadku pobierania 
nauki na pierwszym roku nauki 
w ramach wszystkich form edu-
kacji na poziomie wyższym, 
w przypadku form kształcenia 
trwających jeden rok – do 75% 
wyliczonej dla wnioskodawcy 
maksymalnej kwoty dodatku;

• do 75% wyliczonej dla wniosko-
dawcy maksymalnej kwoty do-
datku – w przypadku pobierania 
nauki na kolejnym, drugim roku 
edukacji w ramach wszystkich 
form edukacji na poziomie wyż-
szym;

• do 100% wyliczonej dla wnio-
skodawcy maksymalnej kwoty 
dodatku – w przypadku pobie-
rania nauki w kolejnych latach 
(od trzeciego roku) danej formy 
edukacji na poziomie wyższym, 
przy czym studenci studiów II 
stopnia i uczestnicy studiów 
doktoranckich mogą otrzymać 
dodatek w kwocie maksymalnej 
na każdym etapie nauki.
Wnioski o dofinansowanie w ra-

mach programu są rejestrowane 
i obsługiwane w Systemie Obsługi 
Wsparcia zwanym SOW.

Przypominam, że dofinansowa-
nie w ramach Modułu II nie przy-
sługuje w trakcie przerwy w nauce 
(np. urlop dziekański, urlop zdro-
wotny).

Zapraszamy do BON PŁ (A30) –  
nie tylko z wnioskiem o stypendium  
dla osób niepełnosprawnych.
Czekamy na Ciebie ☺
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