
ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW 
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ



ŚWIADCZENIA NA PP - KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ
(nie dotyczy studentów w ramach programu Erasmus +)

STYPENDIUM REKTORA

STYPENDIUM DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAPOMOGA

• Wniosek mogą złożyć wszyscy cudzoziemcy 
posiadający aktywne konto w systemie 
eStudent/USOSweb.

STYPENDIUM SOCJALNE

Wniosek mogą złożyć studenci, którzy posiadają jeden z następujących 
dokumentów:

• zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

• zezwolenie na pobyt czasowy (w celu połączenia się z rodziną); 

• decyzja o  statusie uchodźcy nadanym w Rzeczypospolitej Polskiej albo o 
korzystaniu z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

• certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na 
poziomie biegłości językowej C1, wydawanego przez Państwową Komisję do Spraw 
Poświadczeń Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

• Karta Polaka lub decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia wydana 
przez konsula;

• dokument potwierdzający, że są małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela 
Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, lub 
dokument potwierdzający przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
związku z korzystaniem z mobilności długoterminowej naukowca, lub wizę krajową 
w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wszystkie świadczenia przysługują studentom studiów I stopnia, II stopnia oraz zintegrowanych studiów magisterskich, nie dłużej jednak 
niż na okres sześciu lat (12 semestrów). W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach I stopnia nie dłużej niż 9 semestrów, a 
na studiach II stopnia – nie dłużej niż 7 semestrów.



KRYTERIA
STYPENDIUM REKTORA – mogą wnioskować 
studenci od 3. semestru studiów I stopnia oraz 
studenci studiów II stopnia
Warunek: zaliczone wszystkie poprzednie semestry studiów

Średnia ważona ocen – nie mniejsza niż 4,0 w przypadku braku 
dodatkowych osiągnięć,

Dodatkowe osiągnięcia: naukowe, artystyczne lub sportowe we 
współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW  1. ROKU I STOPNIA –
mogą wnioskować studenci przyjęci na studia I stopnia w roku 
złożenia egzaminu maturalnego

Warunek: na 2. semestrze studiów zaliczony pierwszy semestr studiów

Stypendium na 1. i 2. semestrze I stopnia studiów mogą otrzymać tylko i 
wyłącznie:

• laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści 
olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach 
o systemie oświaty;

• medaliści współzawodnictwa sportowego co najmniej o tytuł Mistrza 
Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach 
o sporcie.

OSIĄGNIĘCIA 
I stopień studiów (od 3 semestru) 

za poprzedni semestr studiów 
II stopień studiów 

 

ŚREDNIA 

I stopień studiów (od 3 semestru) 
za poprzedni semestr studiów 

II stopień studiów (od 2 semestru) 

1 semestr studiów II stopnia za studia pierwszego stopnia 

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – mogą 
wnioskować studenci posiadający ważne: 
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej lub częściowej 

niezdolności do pracy, lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub 
orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów.

Orzeczenie musi być wydane przez instytucje polską.

ZAPOMOGA - mogą wnioskować studenci, którzy znaleźli się  
przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w ciągu trzech miesięcy 
od daty zdarzenia.

Zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku 
akademickim.

STYPENDIUM SOCJALNE - mogą wnioskować studenci, których 
miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
1051 zł.



PROCEDURA
STYPENDIUM REKTORA  

• przyznawane jest na jeden semestr (w semestrze 
zimowym –od października do lutego, a  w semestrze 
letnim – od marca do czerwca).

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW  1. 
ROKU I STOPNIA

• przyznawane jest na rok akademicki (od października do 
czerwca).

Termin: Wniosek trzeba złożyć w wyznaczonym przez Rektora 
terminie. Termin jest ostateczny. Po jego upływie nie ma już 
możliwości ubiegania się o stypendium rektora. W semestrze 
letni 2021/2022 termin minął 12 marca 2022.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
• przyznawane jest na rok akademicki (od października do 

czerwca), jednak nie dłużej niż do końca ważności 
orzeczenia.

Termin: Wniosek można złożyć od października do czerwca. 
Stypendium przysługuje od miesiąca złożenia kompletnego 
wniosku.

ZAPOMOGA 
• przyznawana jest jednorazowo. 

Termin: Wniosek można złożyć przez cały rok akademicki (od października 
do września)

STYPENDIUM SOCJALNE
• przyznawane jest na semestr zimowy (od października do lutego), 

na podstawie wniosku złożonego w semestrze zimowym 
i semestr letni (od marca do czerwca) na podstawie tego samego 
wniosku, o ile miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie uległ 
zmianie.

Uwaga!
Studenci rozpoczynający studia II stopnia w semestrze letnim, muszą 
złożyć nowy wniosek.

Termin: Wniosek trzeba złożyć w wyznaczonym przez Rektora terminie 
aby otrzymać stypendium na cały rok akademicki. Wnioski złożone po tym 
terminie są również rozpatrywane. W takim przypadku stypendium 
przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu złożenia kompletnego 
wniosku.



JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM

Aby otrzymać stypendium trzeba złożyć wniosek elektronicznie przez indywidualne konto w systemie informatycznym
Uczelni:

➢ USOSweb - studenci 1 roku studiów I i II stopnia 
(wybierz: DLA STUDENTÓW – STYPENDIA – ZŁÓŻ WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM).

➢ eStudent – studenci pozostałych lat studiów
(wybierz: WNIOSKI- wskaż odpowiedni wniosek z listy).

Link przekierowuje do systemu eStudent, w którym znajduje się 
elektroniczny formularz wniosku o stypendium.

Przykład składania wniosku o zapomogę.



WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

Dochód [zł] Stypendium socjalne Zwiększenie stypendium socjalnego 

do 200 1500 zł 500 zł 

201-400 1400 zł  

401-600 1200 zł 

601-800 1000 zł 

801-1051 800 zł 

 

ZAPOMOGA

maksymalnie 2500 zł - jednorazowo

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM REKTORA
800 zł miesięcznie

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kwota zależy od stopnia niepełnosprawności
lekki - 500 zł, 
umiarkowany - 600 zł, 
znaczny - 800 zł.


