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Stypendium dla osób niepełnosprawnych 
 w roku akademickim 2022/2023 

 
 

       

 Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w okresie od 1 października do 20 października 2022 r. 
 

        Wnioski można złożyć: 

• za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską na adres dziekanatu: ul. Robocza 4 61-538 Poznań –                 
datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego / nadania przesyłki, 

• bezpośrednio w siedzibie WSZiB w Poznaniu (Centrum Obsługi Studenta, Dziekanat) 
 

      Druki wniosków o stypendia dostępne są na stronie Uczelni (struktura uczelni – wnioski i druki) oraz na platformie MOODLE. 

 
      PROSIMY O CZYTELNE I WYRAŹNE WPISANIE ADRESU MAILOWEGO WE WNIOSKU STYPENDIALNYM, gdyż w przypadku 
     jakichkolwiek niejasności lub braków  w dokumentacji w pierwszej kolejności tą drogą zawiadamiamy studentów o obowiązku   
     uzupełnienia wniosku. 
 
      W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o przyznanie stypendium  pomoc może być przyznana, o ile środki  
      przeznaczone na ten cel nie zostały już rozdysponowane. 
      Stypendium przysługuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek, bez prawa do wyrównania. 
                             
      Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się raz na rok akademicki wraz z kompletem wymaganych    
     dokumentów.  
 
      Świadczenia  przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.           
       
     Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta,                            
     z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 

                
1)   pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, 
2)   drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.    

      
    

➢ okres 12 semestrów rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym 
kierunku studiów po zdaniu matury); 

➢ do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach (w WSZiB lub w 
innej uczelni), w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć – wlicza się każdy rozpoczęty 
semestr bez względu na to czy kształcenie trwało przez cały okres semestru czy krócej; 

➢ wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu 
pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do 
okresu przysługiwania świadczeń); 

➢ w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr; 
➢ w przypadku gdy łączny czas trwania studiów na studiach pierwszego stopnia wynosi 9 semestrów, student ma możliwość 

ubiegania się o świadczenia na studiach drugiego stopnia przez okres 3 semestrów (tj. do wyczerpania łącznego 12 
semestralnego limitu). 

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

 
      Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu: 

• orzeczenie o niepełnosprawności 

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

• orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów 

• 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, zgodnie z art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 
W przypadku wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność na czas określony, a okres ważności orzeczenia upływa w trakcie 
roku akademickiego, stypendium może być przyznane tylko na okres ważności orzeczenia. Stypendium przestaje być wypłacane od 
następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.  
W przypadku utraty ważności orzeczenia w trakcie roku akademickiego i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności, lub niezdolności do pracy,  stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia o ile z nowego 
orzeczenia wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności i student złożył wniosek o przyznanie  stypendium dla osób 
niepełnosprawnych wraz z aktualnym orzeczeniem w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia, nie później 
jednak niż do dnia 31 lipca. 
 
UWAGA:  
Przedłużono termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o niezdolności do pracy w związku z            
panującą epidemią COVID-19. 
 
I. Zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
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innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) dokonano  wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności/ orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności. 
Zgodnie z nim – z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności  albo orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego  ważność: 
 

1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego 
wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności; 

       
2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności 
albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
 

II.   Zgodnie z art. 15zc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  
      przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych  
      innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) dokonano  wydłużenia ważności orzeczeń o niezdolności do pracy (ZUS/KRUS). 
      Zgodnie z nim – z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o: 
      1) częściowej niezdolności do pracy, 
      2) całkowitej niezdolności do pracy,  
      3) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
      4) niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na czas określony na podstawie odpowiednio przepisów ustawy z dnia 17     
      grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i 252), ustawy z dnia 27  
      czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z  2019 r. poz. 1455, 1622, 1818 i 2473), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o  
      ubezpieczeniu społecznym  z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205), ustawy z dnia 30   
     października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w  szczególnych okolicznościach (Dz. U. z  
     2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy z dnia 24  
     stycznia 1991 r. o kombatantach  oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020  
      poz. 276), ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 203  
     i 252), ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i  uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby  
      wojskowej przymusowo zatrudnianym w  kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U.      
      z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752), ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób  niezdolnych do  
     samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622, 2473 oraz z 2020 r. poz. 252),  
      którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii  albo w okresie 30 dni  
      następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez  okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności,                   
      w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do  świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego  
      orzeczenia.  
 
    Ograniczenia:  
 
    Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendia, tylko na jednym, wskazanym przez   
    niego kierunku. 
 
   O stypendia mogą ubiegać się studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu posiadający status studenta,                            
   z  zastrzeżeniem, że stypendia  nie przysługują studentom będącym: 
 
   -  kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy   
      organ wojskowy i otrzymują pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy  
      zawodowych, 
  -   funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będący funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli   
      studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymują pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie  
      przepisów o służbie. 
 
   Stypendia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 
 
   -  magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, 
   -   licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 
 
            
 
    

 


