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Stypendia dla studentów 
wypłacane na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym 

INFORMACJE OGÓLNE 

o Procedury i kryteria opisuje Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów UW (tzw. Regulamin Pomocy Materialnej) 

o Wnioski generuje się w systemie USOSweb – usosweb.uw.edu.pl (Dział Dla Wszystkich → Wnioski). 

o Możliwość składania wniosków na rok akademicki 2018/2019 ruszy w pierwszych dniach października albo 

odrobinę wcześniej – komunikat pojawi się w Aktualnościach centralnego USOSweb ← uwaga dla jednostek, 

które mają swoje USOSweby – MIMUW, FUW, WCh, WNE, WNPiSM. 

o WYDRUKOWANE i podpisane wnioski wraz z załącznikami składa się w sposób i w godzinach wyznaczonych 

przez komisję stypendialną jednostki, w której się studiuje. Spis e-maili do komisji: 

http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=190 

o Wnioski można wysyłać pocztą. Wtedy – jeśli przesyłkę wysłano z Polski – decyduje data stempla pocztowego. 

Może to jednak wydłużyć procedowanie wniosku w związku z obiegiem dokumentów na UW. 

o Osobom, które ukończyły studia I stopnia przysługują świadczenia pomocy materialnej tylko na studiach 

II stopnia (lub jednolitych magisterskich), ale nie dłużej niż przez okres 3 lat. Osoby takie nie mają prawa 

do świadczeń na kolejnych studia I stopnia. 

o Osobom z tytułem magistra nie przysługują już żadne świadczenia pomocy materialnej. 

o Dane stypendium można otrzymywać tylko na JEDNYM kierunku studiów. Możliwe jest pobieranie 

np. stypendium socjalnego na kierunku A, a stypendium rektora na kierunku B. 

o Stypendium rektora wypłacane jest przez 9 miesięcy (październik-czerwiec), a socjalne i specjalne – do 

9 miesięcy (w zależności od daty złożenia wydrukowanego, papierowego wniosku w komisji). 

o Pytania można przesyłać mailem, koniecznie podając imię i nazwisko, numer indeksu oraz kierunek i rok 

studiów: 

 w sprawie stypendium rektora → oks@samorzad.uw.edu.pl; 

 w sprawie stypendium socjalnego, zapomogi → mail komisji stypendialnej (link do spisu adresów); 

 w sprawie stypendium specjalnego → mail komisji stypendialnej i bon@uw.edu.pl; 

 w sprawie stypendium ministra → bsstud@adm.uw.edu.pl;    

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

o Wszystkie informacje znajdują się na stronie http://oks.uw.edu.pl; pytania oks@samorzad.uw.edu.pl  

o Wydrukowane i podpisane wnioski o stypendium rektora składa się do 15 października w komisji 

stypendialnej albo dziekanacie / sekretariacie jednostki, w której się studiuje.  

o Na 1. roku studiów I stopnia (jedynie w roku złożenia egzaminu maturalnego) – można otrzymać stypendium 

tylko, jeśli było się laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej 

o zasięgu ogólnopolskim. Do wniosku należy dołączyć poświadczoną za zgodność kopię dyplomu uzyskania 

tytułu. OKSS samodzielnie ustala wyniki centylowe wszystkich wnioskodawców. Szczegóły: Załącznik nr 4 

do Regulaminu.  

o Na 2.  i kolejnych latach studiów – uprawnione są osoby, które zostały wpisane na kolejny rok studiów i w 

poprzednim roku uzyskały – wysoką średnią ocen (powyżej 4,00) lub osiągniecia naukowe, artystyczne lub 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Brane pod uwagę są 

2 kryteria (z 4), w których student uzyskał największą liczbę punktów. Ocenie podlegają jedynie osiągnięcia 

wpisane do wniosku. Szczegóły: Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

o Na 1. roku II stopnia – o ile studia II stopnia rozpoczęto w ciągu 12 miesięcy od ukończenia  studiów I stopnia 

(obrony pracy dyplomowej)– za średnią i osiągnięcia z ostatniego roku studiów I stopnia. 

STYPENDIUM SOCJALNE 

o Wnioski można składać od października do czerwca. 

o Przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód netto na osobę 

w rodzinie nie przekracza 1000 zł (kwota może ulec zmianie we wrześniu 2018 r). Przesłanki muszą być 

https://wnpism.uw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/pomoc-materialna-i-stypendia/kontakt-pomoc-socjalna/
http://oks.uw.edu.pl/
http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/12/Regulamin-pomocy-materialnej.pdf
http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/12/Regulamin-pomocy-materialnej.pdf
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wnioski/index
https://usosweb.uw.edu.pl/
http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=190
mailto:oks@samorzad.uw.edu.pl
http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=190
http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=190
mailto:bon@uw.edu.pl
mailto:bsstud@adm.uw.edu.pl
http://oks.uw.edu.pl/
mailto:oks@samorzad.uw.edu.pl
http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/12/Regulamin-pomocy-materialnej.pdf
http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/12/Regulamin-pomocy-materialnej.pdf
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spełnione łącznie, tzn. trzeba być w trudnej sytuacji materialnej oraz posiadać nieprzekraczający progu dochód 

na osobę w rodzinie. 

o Maksymalna kwota stypendium to 1000 zł. Minimalna kwota to 200 zł. Kwota stypendium zależy od dochodu 

netto na osobę w rodzinie zgodnie z regułą: kwota stypendium = 1000 zł minus kwota dochodu netto na osobę 

w rodzinie. Kwoty mogą ulec zmianie we wrześniu 2018 r. 

o Dochód oraz skład rodziny dokumentuje się zgodnie z Regulaminem → Załącznik nr 1. 

o Przed wypełnieniem wniosku o stypendium konieczne jest wypełnienie Oświadczenia o dochodach za 2017 r. 

Zasady obliczania dochodu określone są w Regulaminie Pomocy Materialnej. 

o Komisja może zażądać dostarczenia zaświadczenia o sytuacji majątkowej i dochodowej wydanego przez ośrodek 

pomocy społecznej, jeśli ma wątpliwości odnośnie do sytuacji materialnej osoby składającej wniosek; 

o Wypełniając Oświadczenie o dochodach w USOSweb należy podać aktualne na ten dzień 1) skład rodziny i 2) 

informacje o dochodach, przy czym punktem wyjścia do obliczeń są dochody za 2017 rok (pełny rok 

kalendarzowy). Jeśli sytuacja dochodowa w czasie od 1 stycznia 2017 r. do dnia składania wniosku uległa 

zmianie - np. ktoś w rodzinie zmienił, rozpoczął lub zakończył pracę i ten stan obowiązuje na dzień złożenia 

wniosku, należy podać te informacje w Oświadczeniu o dochodach i załączyć stosowne dokumenty. Jeśli 

cokolwiek się zmieni między dniem wypełniania oświadczenia a dniem wydawania decyzji, trzeba o tym 

poinformować komisję. Należy zapoznać się z Załącznikiem nr 2 i nr 1 do Regulaminu. 

o Student studiów stacjonarnych, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania utrudniałby lub 

uniemożliwiał studiowanie może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu 

zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta. Aby je otrzymać, trzeba spełnić warunki 

do stypendium socjalnego i złożyć oświadczenie o utrudnionym dojeździe. Kwota zwiększenia to 150 zł. 

o W przypadku złożenia wydrukowanego i podpisanego wniosku do 10 dnia miesiąca stypendium przysługuje 

z wyrównaniem za ten miesiąc. Jeśli 10 wypada w sobotę, niedziele lub święto – termin ulega przesunięciu na 

najbliższy dzień roboczy. Złożenie po 10 skutkuje wypłatą od następnego miesiąca (z wyjątkiem złożenia 

wniosku po 10 czerwca – wtedy wypłata nie przysługuje). 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

o Wnioski można składać od października do czerwca. 

o Przyznawane studentom, których niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. 

o Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przedkłada się w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW 

(www.bon.uw.edu.pl); dzień później można zarejestrować wniosek w USOSweb i dostarczyć go do komisji 

stypendialnej jednostki, w której się studiuje. 

o W przypadku złożenia wydrukowanego i podpisanego wniosku do 10 dnia miesiąca stypendium przysługuje 

z wyrównaniem za ten miesiąc. Jeśli 10 wypada w sobotę, niedziele lub święto – termin ulega przesunięciu 

na najbliższy dzień roboczy. Złożenie po 10 skutkuje wypłatą od następnego miesiąca (z wyjątkiem złożenia 

wniosku po 10 czerwca – wtedy wypłata nie przysługuje). 

o Jeśli w czasie roku akademickiego upływa termin ważności orzeczenia, stypendium przyznaje się na tyle 

miesięcy, ile ważne jest orzeczenie. Należy niezwłocznie wystąpić o nowe orzeczenie. Jeśli z jego treści wynika 

nieprzerwanie trwania niepełnosprawności, a nowy wniosek został złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia 

utraty ważności poprzedniego orzeczenia – stypendium będzie przyznane z wyrównaniem od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym upłynęła ważność poprzedniego orzeczenia.  

ZAPOMOGA 

o Jest przyznawana osobom, które z przyczyn losowych znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, choć wysokość ma znaczenie przy ocenie, w jakiej 

wysokości zapomogę przyzna komisja.  

o Wniosek należy udokumentować jak wniosek o stypendium socjalne oraz dołączyć dokumenty niezbędne 

do określenia losowości zdarzenia i potwierdzenia znalezienia się w trudnej sytuacji materialnej (np. kosztów) 

oraz jej przejściowości. 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 

o Stypendium ministra można otrzymać najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia. Zasady 

ubiegania się o stypendium ministra można znaleźć na stronie BSS → http://bss.uw.edu.pl/stypendium-

ministra-2018-2019  

https://wnpism.uw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/pomoc-materialna-i-stypendia/kontakt-pomoc-socjalna/
http://oks.uw.edu.pl/
http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/12/Regulamin-pomocy-materialnej.pdf
http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/12/Regulamin-pomocy-materialnej.pdf
http://www.bon.uw.edu.pl/
http://bss.uw.edu.pl/stypendium-ministra-2018-2019
http://bss.uw.edu.pl/stypendium-ministra-2018-2019

