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Informacja o zasadach wypłacania stypendium 

 ministra nauki i szkolnictwa wyższego 

 
 

1. Stypendium przyznaje się po zasięgnięciu opinii Zespołu s. Rekrutacji i Kształcenia 

Cudzoziemców w Polsce przy Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany 

Międzynarodowej: 

 minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla osób kształcących się w  uczelniach 

przez niego nadzorowanych, 

 ministrowie właściwi do spraw 

 ·  zdrowia 

 ·  kultury i dziedzictwa narodowego 

 ·  gospodarki morskiej 

      w uczelniach nadzorowanych przez nich. 

2. Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów i szkoleń. Może być 

również przyznane na okres krótszy niż rok akademicki. 

3. Stypendium przyznawane jest na jedną formę kształcenia i na jeden kierunek studiów. 

Podjęcie przez stypendystę jednocześnie innej formy kształcenia lub studiów 

równoległych na drugim kierunku następuje za zgodą i na warunkach określonych 

przez uczelnię. 

4. Stypendium wypłacane jest w miesiącach, w których odbywają się zajęcia wynikające 

z toku studiów (w tym również obowiązkowe praktyki) nie dłużej jednak niż przez 10 

m-cy w ciągu roku akademickiego. 

 Stypendystom zamieszkałym na stałe poza Europą i w azjatyckiej części Federacji 

 Rosyjskiej za okres wakacji może być wypłacane stypendium o ile przebywają w tym 

 czasie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Stypendysta może nie otrzymywać stypendium na kolejny rok kształcenia, jeżeli:  

 

1) Powtarza semestr lub rok studiów; 

2) Nie posiada ważnej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego 

do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 

6. Stypendium nie jest wypłacane w okresach; kiedy stypendysta przebywa poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż miesiąc. 

 

7. Stypendium może być cofnięte w przypadku; gdy stypendysta: 

 

a. podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało mu przyznane 

stypendium, 

b. powtarza wielokrotnie dany semestr lub rok studiów, 

c. został ukarany dyscyplinarnie lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
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8. W czasie trwania kształcenia studenci stypendyści mogą jednokrotnie ubiegać się o: 

 

 zasiłek na zagospodarowanie na I roku studiów, 

 zasiłek losowy. 

 

9. Stypendyści mogą ubiegać się również o zasiłek w  związku z przygotowaniem pracy 

dyplomowej i pracy doktorskiej. 

 

10. Wszelkie zmiany kierunków studiów, uczelni lub poziomu kształcenia wymagają 

zgody przyznającego stypendium. Wnioski zainteresowanych przekazywane są 

do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 

za pośrednictwem uczelni, w której odbywają kształcenie wraz z jej opinią. 

 

 

 


