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1. Kto może ubiegać się o stypendium specjalne? 

O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student studiów 

stacjonarnych lub niestacjonarnych posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności. 

O stypendium specjalne można ubiegać się począwszy od pierwszego roku studiów. 

 

2. Czy osoba posiadająca tytuł magistra może wnioskować o stypendium specjalne? 

Nie. Uzyskanie tytułu magistra zamyka drogę do ubiegania się o świadczenia pomocy 

materialnej na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

 

3. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium specjalne? 

Dokumentami niezbędnymi w przypadku ubiegania się o stypendium specjalne są:  

• kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, 

• oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym 

kierunku studiów. 

 

4. Gdzie mogę znaleźć wniosek o stypendium specjalne? 

Wniosek o stypendium będzie generowany za pośrednictwem formularza, który zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej WSKSiM.  

 

5. Do kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 

Wniosek należy składać osobiście (lub za pośrednictwem operatora pocztowego) 

w siedzibie Uczelni w budynku przy ul. Św. Józefa 23/35 w pokoju 116 (I piętro) 

w terminach ustalonych przez Rektora. Szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony 

na stronie internetowej WSKSiM. 

 

6. Jestem na Erasmusie. Czy mogę ubiegać się o stypendium specjalne? 

Tak, o ile zostały spełnione kryteria uprawniające do otrzymania stypendium. 

Wnioskowanie i wypłata świadczenia odbywa się na takich samych zasadach jak 

dla studentów przebywających w Polsce. 

 

7. Czy przy ubieganiu się o stypendium specjalne trzeba wykazywać dochód rodziny? 

Nie. Stypendium specjalne przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny studenta. 

 

8. Na jaki okres czasu przyznawane jest stypendium specjalne? 

Stypendium specjalne przyznawane jest na semestr roku akademickiego (semestr zimowy: X 

– II, semestr letni III – VII) nie dłużej jednak niż data ważności posiadanego orzeczenia 

o niepełnosprawności.  

 

9. Co zrobić, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności straci ważność? 

Wówczas należy złożyć nowy wniosek o przyznanie stypendium specjalnego i dołączyć 

aktualną kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.  

 

10. Jaka jest wysokość stypendium specjalnego? 

Wysokość stypendium jest corocznie ustalana i zależy od wysokości dotacji przyznanej 

Uczelni z budżetu państwa, a także od liczby złożonych wniosków. Ponadto wysokość 

stypendium specjalnego może być zróżnicowana ze względu na orzeczony stopień 

niepełnosprawności. 

 



11. Posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie złożyłem wniosku. 

Czy otrzymam stypendium? 

Nie. Pomoc materialną przyznaje się na podstawie złożonego przez studenta wniosku 

i załączonej dokumentacji. 

 

12. Studiuję na dwóch kierunkach. Czy przysługują mi dwa stypendia specjalne? 

Nie. Stypendium przysługuje tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

 

13. W jaki sposób dowiem się czy przyznano mi stypendium? 

Informacja o miejscu i terminie odbioru decyzji stypendialnych zostanie podana 

do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty w uczelni (tablica ogłoszeniowa, 

wiadomość wysłana na uczelnianą indywidualną skrzynkę e-mail). 

 

14. Otrzymałem decyzję negatywną. Czy mogę się odwołać? 

Tak. Student, który nie zgadza się z decyzją wydaną przez Komisję Stypendialną, może 

złożyć – w terminie 14 dni od jej otrzymania – odwołanie do Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej. Odwołanie złożone po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

 

15. W jaki sposób wypłacane jest stypendium specjalne? 

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne (wskazane we wniosku) konto 

bankowe studenta po skutecznym doręczeniu decyzji. W przypadku zmiany numeru 

rachunku student zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie uczelnię 

(w formie pisemnej). 

 

16. Czy pobierając stypendium specjalne można ubiegać się o inne świadczenia pomocy 

materialnej? 

Tak. Niezależnie od stypendium specjalnego osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się 

i otrzymywać, na takich samych zasadach jak inni studenci, pozostałe świadczenia pomocy 

materialnej (stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogę). 

 

17. Kiedy wygasa decyzja o przyznaniu stypendium? 

Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student 

został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku na którym pobierał 

świadczenie. W pozostałych przypadkach decyzja traci moc z upływem czasu na jaki została 

wydana. 

 

18. Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty stypendium? 

• W przypadku przerwania studiów np. w wyniku złożenia rezygnacji, skreślenia 

z listy studentów. 

• W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń – w tym przypadku student 

zobligowany jest do zwrotu pobranych świadczeń. 
 

19. Czy z otrzymanego stypendium należy się rozliczyć w Urzędzie Skarbowym? 

Nie. Pomoc materialna określona w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1, 2 i 4 

i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym jest zwolniona 

z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

 

 


