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Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Pytania AGH PAT PK

Czy trzeba składać wniosek? Tak Tak Tak

Kiedy należy złożyć wniosek? Stypendium wypłacane 
jest od miesiąca złożenia 
wniosku

Do 10 X i do 31 I Do 10 X i do 10 III

Miejsce składania wniosku. Dziekanat wydziału Dział Spraw Studenckich Dziekanat wydziału

Ważność orzeczenia Jeśli orzeczenie straci 
ważność, stypendium 
zostanie wstrzymane do 
czasu dostarczenia no-
wego, student ma prawo 
ubiegania się o wyrów-
nanie stypendium do 3 
miesięcy wstecz

Jeśli orzeczenie straci 
ważność stypendium 
zostanie wstrzymane 
do chwili uzupełnienia 
dokumentacji, nie ma 
możliwości wyrównania 
poprzednich miesięcy

Jeśli orzeczenie straci 
ważność stypendium 
zostanie wstrzymane 
do chwili uzupeł-
nienia dokumenta-
cji, student może 
ubiegać się o wyrów-
nanie za poprzednie 
miesiące

Czy dochody mają znaczenie? Nie Nie Nie

Czy stypendium otrzymuje 

się za każdy kierunek?

Tak Tak Tak

Na jaki okres czasu? (mie-

siące)

10 9 9 (przyznawane na 
semestr)

Kwota stypendium (zł)

wg stopni niepełnosprawności

znaczny �

umiarkowany �

lekki �

400
300
250

200
180
160

200
180
150

Procent osób pobierających 

stypendium

85% 95% 95%

Czy studenci studiów dokto-

ranckich mogą wnioskować 

o stypendium specjalne?

Tak, kwoty tego stypen-
dium są ustalone na 435, 
400 lub 350 zł, wniosek 
należy złożyć u kierowni-
ka studiów doktoranckich

Tak, kwoty są takie same 
jak w przypadku innych 
studentów

Tak, kwoty są takie 
same jak w przypad-
ku innych studentów
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UEK UJ UP

Tak Tak Tak

Do 15 X i do 15 III (dla osób, które 
nie złożyły wniosku w I terminie)

Początek października Początek października najpóźniej 31 X

Dział Spraw Bytowych Studentów i 
Doktorantów UEK

Wydziałowy koordynator 
ds. Pomocy materialnej

Wniosek i orzeczenie zanosi się do 
BON-u w celu rejestracji, następnie 
zanosi się dokumenty do Samodzielnej 
Sekcji ds. Spraw Bytowych

Jeśli orzeczenie straci ważność 
stypendium zostanie wstrzymane 
do chwili uzupełnienia dokumen-
tacji, jest możliwość wyrównania za 
poprzednie miesiące

Jeśli orzeczenie straci ważność 
stypendium zostanie wstrzy-
mane do chwili uzupełnienia 
dokumentacji i będzie wypła-
cane od następnego miesiąca

Jeśli orzeczenie straci ważność stypen-
dium zostanie wstrzymane do chwili 
uzupełnienia dokumentacji, nie ma 
możliwości wyrównania poprzednich 
miesięcy

Nie Nie Nie

Tak Tak Tak

10 10 10

290
230
190

500
300
100

300
200
100

85% 99% 100%

Tak, kwoty są takie same jak w przy-
padku innych studentów

Tak, wysokość stypendiów: 
220, 200 lub 180 zł

Tak, wysokość stypendiów: 
400, 300 lub 200 zł


