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Studenci i doktoranci Politechniki Łódzkiej mogą 
ubiegać się o pomoc materialną, niezależnie od formy 
studiów (studia stacjonarne / niestacjonarne).

 STYPENDIUM DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Stypendium to przysługuje tylko osobom, które 
posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 
równoważne.

Jeśli chcecie otrzymać stypendium dla osób 
z niepełnosprawnościami, powinniście:

 wygenerować podanie na swoim indywidualnym 
koncie w WebDziekanat („Generator podań”),

 osobiście złożyć wniosek w BON PŁ (budynek A30) 
lub  

 przesłać oryginał podpisanego wniosku za po-
średnictwem Poczty Polskiej na adres: Biuro ds. 
Osób Niepełnosprawnych PŁ, ul. Żeromskiego 116, 
90-924 Łódź.

w terminie:
•	 do 31 października 2022 r. 

Wszelkie dokumenty potwierdzające Wasze 
niepełnosprawności przechowywane są w Biurze ds. 
Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej.

 Wysokość stypendium dla osób z niepełnospraw-
nościami zależy od stopnia niepełnosprawności 
studenta / doktoranta i wynosi odpowiednio: 

•	 znaczny stopień niepełnosprawności – 850 zł 
miesięcznie,

•	 umiarkowany stopień niepełnosprawności – 
700 zł miesięcznie,

•	 lekki stopień niepełnosprawności – 550 zł 
miesięcznie.

 Stypendium wypłacane jest w formie przelewu 
na Wasz rachunek osobisty podany przez Was za 
pośrednictwem systemu WebDziekanat.

Świadczenie jest wypłacane od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek i w równych miesięcznych ratach.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami 
przyznawane jest od pierwszego roku studiów na 
dany rok akademicki. Kontynuacja wypłaty na kolejny 
semestr roku akademickiego następuje automatycznie, 
jeżeli utrzymany zostanie Wasz status studenta oraz 
Wasze orzeczenie będzie miało ważność. 

Należy pamiętać, że jeśli studiujecie na kilku 
kierunkach studiów, możecie otrzymać stypendium 
tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku.

 Stypendium przysługuje na studiach pierwszego 
i drugiego stopnia, jednak nie dłużej niż przez 
12 semestrów, bez względu na to, czy je pobiera-
liście, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu 
świadczenia przysługują na studiach:
a)  pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 

9 semestrów,
b)  drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 

7 semestrów;
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Pomoc materialna 
dla studentów 
z niepełnosprawnościami 
studiujących na PŁ

Zapraszamy studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej 
do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o stypendium 
dla osób z niepełnosprawnościami i nie tylko…

Alicja Czyżniak
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Pamiętajcie, że do tego okresu wliczają się wszystkie 
rozpoczęte semestry studiów, w tym semestry, podczas 
których jesteście na urlopie.

W przypadku gdy Wasza niepełnosprawność 
powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 
zawodowego, stypendium przysługuje przez dodatkowy 
okres 12 semestrów.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami nie 
przysługuje, jeśli posiadacie tytuł zawodowy, np. magistra 
/ inżyniera / licencjata i ponownie rozpoczynacie ten 
sam rodzaj studiów (otrzymaliście stopień inżyniera na 
kierunku informatyka i ponownie rozpoczynacie nowy 
kierunek inżynierski), nie otrzymacie stypendium.

Jeżeli w trakcie roku akademickiego skończy się Wam 
ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, od 
następnego miesiąca stypendium nie będzie wypłacane. 
Świadczenie będzie wypłacane ponownie od miesiąca 
uzyskania kontynuacji ważności orzeczenia oraz 
złożenia ponownie wniosku o stypendium w BON PŁ.

Jeśli pobieracie stypendium dla osób z niepełno-
sprawnościami, możecie też ubiegać się o:

ZAPOMOGĘ, którą możecie otrzymać, gdy znajdziecie 
się przejściowo w trudnej sytuacji. 

Podanie o zapomogę należy udokumentować oraz 
dokładnie opisać zaistniałą sytuację. Jeśli ponieśliście 
koszty związane ze zdarzeniem losowym, należy 
dołączyć imienne faktury.

 Wysokość zapomogi wynosi od 100 zł do 2 000 zł.

Każde zdarzenie rozpatrywane jest indywidualnie, 
a wysokość zapomogi uzależniona jest od Waszej 
sytuacji finansowej oraz m.in. od wskazanych we 
wniosku poniesionych oraz potwierdzonych kosztów.

 Pamiętajcie, że o zapomogę możecie ubiegać się 
w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wy-
stąpienia zdarzenia. 

Wniosek o zapomogę (bez opinii Samorządu 
Studenckiego) wraz z załącznikami należy składać 
w jeden z następujących sposobów:

 Osobiście w Sekcji Obsługi Świadczeń (SOŚ) PŁ;
 Przesłać oryginał podpisanego wniosku wraz 
z załącznikami na adres pocztowy: Sekcja Obsługi 
Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;

 Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Poli-
techniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/
SkrytkaESP podpisany podpisem elektronicznym 
(podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym) plik (lub 

każdy z plików) zawierający skan lub zdjęcie ory-
ginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz 
skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych doku-
mentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.). Wniosek 
trafia do SOŚ.

STYPENDIUM SOCJALNE

Wszyscy studenci i doktoranci PŁ, którzy znajdują 
się w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować 
o przyznanie stypendium socjalnego. O stypendium 
możecie się starać, jeśli udokumentowany miesięczny 
dochód na 1 osobę w rodzinie w 2021 r. nie przekroczył 
1051 zł netto.

 Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnica 
ww. kwoty i wysokości miesięcznego dochodu net-
to na jedną osobę w rodzinie studenta/doktoranta 
w 2021 r., przy czym kwota przyznanego stypen-
dium socjalnego wynosi:
•	 maksymalna – 1451 zł miesięcznie, 
•	 minimalna – 500 zł miesięcznie;

W terminie:
•	 październik – listopad 2022 r. należy 

składać osobiście w dziekanatach właściwych 
wydziałów w wyznaczonych do tego 
miejscach i godzinach w celu wstępnej 
weryfikacji lub pocztą tradycyjną na adres 
dziekanatu z dopiskiem na kopercie „wniosek 
stypendialny” lub pocztą elektroniczną na 
skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na 
platformie ePUAP.

•	 grudzień 2022 r. – maj 2023 r. – wnioski 
uwzględniające dochody członków rodziny 
za rok kalendarzowy 2021 wraz ze zmianami 
w dochodach, jakie zaszły w roku 2022 
i 2023 należy składać do Sekcji Obsługi 
Świadczeń osobiście, pocztą tradycyjną lub 
na elektroniczną skrzynkę podawczą PŁ na 
platformie ePUAP. 

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium Rektora możecie otrzymać, jeśli 
uzyskujecie wyróżnienie w nauce, posiadacie 
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we 
współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 Warunkiem koniecznym do otrzymania stypen-
dium na dany rok akademicki jest uzyskanie pełnej 
rejestracji na ten rok studiów. 

Stypendium Rektora przyznaje się na podstawie 
wyrażonej w tzw. punktach rankingowych oceny 
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osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych 
oraz na podstawie średniej stypendialnej ocen.

 Pamiętaj, że Twoje osiągnięcia muszą być udoku-
mentowane.

 Wysokość stypendium Rektora dla studentów roku 
2 i wyższych lat studiów I stopnia oraz studentów 
wszystkich lat studiów II stopnia wynosi:

•	 Stypendium podstawowe – 700 zł miesięcznie.
 Minimalna liczba punktów rankingowych upoważ-

niająca do otrzymania stypendium podstawowego 
to 75.

•	 Zwiększenie stypendium – 500 zł miesięcznie.
 Minimalna liczba punktów rankingowych upoważ-

niająca do otrzymania zwiększenia stypendium 
to 150.

 Wnioski należy składać w terminie:
•	 studenci 1 semestru studiów I stopnia –  

3– 9 października 2022 r. (pierwsza wypłata 
w listopadzie z wyrównaniem za październik),

•	 studenci 1 semestru studiów II stopnia, 
przyjęci na studia od semestru zimowego – 
17–23 października 2022 r. (pierwsza wypłata 
w listopadzie z wyrównaniem za październik),

•	 studenci lat wyższych studiów I i II stopnia – 
3 – 9 października 2022 r. (pierwsza wypłata 
w listopadzie z wyrównaniem za październik),

 Stypendium Rektora dla doktorantów wynosi 
1 600 zł miesięcznie.

 Wnioski należy składać w terminie: 
•	 3–7 października 2022 r. (pierwsza możliwa 

wypłata w listopadzie z wyrównaniem za 
październik),

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

Studenci i doktoranci z orzeczeniem o znacznym 
i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą 
skorzystać ze wsparcia finansowego z projektu PFRON 
„Aktywny Samorząd” Moduł II. Jest on dedykowany 

osobom z niepełnosprawnościami, aby pomóc 
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 
Pomoc ta jest realizowana poprzez dofinansowanie 
kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub 
w szkole wyższej na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach 
podyplomowych lub doktoranckich prowadzonych 
przez szkoły wyższe.

Program ten jest realizowany przez m.in. MOPS i RCPS 
i tam, we właściwym oddziale dla miejsca zamieszkania, 
należy pobrać stosowne formularze i złożyć wniosek. 

W Łodzi możecie złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, ul Kilińskiego 102/102 A, 90-023 
Łódź.

 Dokumenty będą przyjmowane do 10.10.2022 r.  
(dla wniosków dotyczących roku 
akademickiego 2022/2023) 
Więcej na stronie https://mops.uml.lodz.pl/
pomoc/aktywny-samorzad/

 Został uruchomiony nabór elektroniczny do pro-
gramu Aktywny samorząd Moduł II realizowany 
przez Portal informacyjny Systemu Obsługi Wspar-
cia finansowanego ze środków PFRON.

 Link do Portalu informacyjnego:
 https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/

sites/pfron-sow/sow/

 Pamiętaj, że załącznik: „22_Moduł II zaświadczenie 
z Uczelni”, należy uzupełnić w swoim Dziekanacie. 

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosz-
tów nauki, dotyczących semestru/półrocza objęte-
go dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

• dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – 
do 1 500 zł;
Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:
a)  700 zł – w przypadkach, które określi realizator 

programu;
b)  500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi 

koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem 
zamieszkania;

c)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada 
aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

d)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera 
naukę jednocześnie na dwóch kierunkach 
studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza 
dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie 
pomocy także na drugim kierunku);

e)  200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje 
w przyspieszonym trybie;

Szczegóły znaleźć można w regulaminie 
świadczeń dla studentów Politechniki 
Łódzkiej.
https://p.lodz.pl/studenci/wsparcie/
stypendia/regulamin-swiadczen-dla-
studentow-i-doktorantow-obowiazujacy-od-
rak-202223

https://mops.uml.lodz.pl/pomoc/aktywny-samorzad/
https://mops.uml.lodz.pl/pomoc/aktywny-samorzad/
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/
https://p.lodz.pl/studenci/wsparcie/stypendia/regulamin-swiadczen-dla-studentow-i-doktorantow-obowiazujacy-od-rak-202223
https://p.lodz.pl/studenci/wsparcie/stypendia/regulamin-swiadczen-dla-studentow-i-doktorantow-obowiazujacy-od-rak-202223
https://p.lodz.pl/studenci/wsparcie/stypendia/regulamin-swiadczen-dla-studentow-i-doktorantow-obowiazujacy-od-rak-202223
https://p.lodz.pl/studenci/wsparcie/stypendia/regulamin-swiadczen-dla-studentow-i-doktorantow-obowiazujacy-od-rak-202223
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f)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest 
osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku 
w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń 
losowych;

g)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca 
korzysta z usług tłumacza języka migowego,

h)  800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca 
posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany 
na platformie ePUAP i złoży wniosek 
o dofinansowanie w formie elektronicznej 
w dedykowanym systemie przygotowanym 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta 
dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy 
skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy 
(wsparcie jest jednorazowe);

i)  500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca 
w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie 
pobiera naukę w formie zdalnej (w związku 
z pandemią).

• dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie 
przewodu doktorskiego do 4 000 zł;

• opłaty za naukę (czesne) do 4 000 zł – 
równowartość kosztów czesnego w ramach 
jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia 
na poziomie wyższym (na jednym kierunku), 
niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy 
czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000 zł jest 
możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość 
przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy 
nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Do wniesienia udziału własnego w kosztach 
czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy 
zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego 
na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych 
kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%). 
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego 
zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny 
miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie 
przekracza kwoty 764 zł netto na osobę.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma 
charakter progresywny i motywacyjny.

 Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu 
nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczo-
nej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodat-
ku wysokość dodatku możliwego do wypłaty wy-
nosi:
•	 do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy 

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

•	 do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy 
maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku 
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku 
edukacji w ramach wszystkich form edukacji na 
poziomie wyższym;

•	 do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy 
maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku 
pobierania 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.

 Dofinansowanie w ramach Modułu II nie przysłu-
guje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekań-
ski, urlop zdrowotny).

Pamiętaj, kwota dofinansowania nie może być wyższa 
niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę. 

Zapraszamy do BON PŁ (budynek A30) 
nie tylko z wnioskiem o stypendium 
dla osób niepełnosprawnych.

Czekamy na Ciebie 😊

Autor: Paulina Przewoźna


