
STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ 
W LATACH 2004 - 2006 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE POWINNO DOSTAĆ Z EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 7 034 930 EURO NA STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW1. STYPENDIA REALIZOWANE SĄ W RAMACH 

DZIAŁANIA 2.2. ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU 
REGIONALNEGO. 

 
Przepisy wprowadzające program stypendialny mówią, że student może dostać maksymalnie 350 złotych 
(przez 10 miesięcy w roku). Jednak o tym, jaką dokładnie kwotę dostaną stypendyści oraz według jakich 
zasad zostaną podzielone pieniądze zdecydują powiaty, które we wniosku do konkursu określą przekonujący 
plan rozdziału pieniędzy. Wnioski oceniać będą Urzędy Marszałkowskie, które ogłaszają konkursy na 
składanie projektów. W województwie pomorskim pieniądze otrzymał Wojewódzki Urząd Pracy i to on 
ogłosi konkurs (www.wup.gdansk.pl/efs/index1.html) 
 
STUDENT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM GDY: 

• Studiuje (na studiach licencjackich lub magisterskich) w państwowej albo niepaństwowej szkole 
wyższej w dowolnym systemie - dziennym,  wieczornym, zaocznym, eksternistycznym. 

• Mieszka (stałe zameldowanie) na terenach zdefiniowanych jako zagrożone marginalizacją, czyli: 
o w mieście do 20 tys. mieszkańców; 
o w powiatach zakwalifikowanych jako obszary podlegające restrukturyzacji w ramach ZPORR 

(dokładnie jego działania 2.3 - chodzi o 289 powiatów są wymienione na www.zporr.gov.pl) 
nawet jeżeli jest to obszar miasta liczącego ponad 20 tys. mieszkańców; 

o w zdegradowanej dzielnicy miasta (także liczącego ponad 20 tys. mieszkańców), na obszarach 
poprzemysłowych i powojskowych objętych lokalnym planem rewitalizacji. W starostwie lub 
ratuszu można dowiedzieć się czy taki plan jest realizowany. 

• Pochodzi z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza 504 lub 583 złote (netto), jeśli w 
rodzinie jest osoba niepełnosprawna (są to kwoty uprawniające do uzyskania świadczeń rodzinnych 
zapisane w ustawie z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych). 

Należy pamiętać, że unijny program stypendialny jest realizowany przez regiony. Może być tak, iż aby 
stypendiów starczyło dla większej liczby uprawnionych, każde województwo ustali niższą kwotę stypendiów 
niż 350 złotych. Ponadto województwa mogą zmienić próg dochodów uprawniający do stypendium, 
obniżając go jeszcze bardziej. 
Starostwa bądź urzędy gmin lub miast zwykle żądają od studenta: 

o oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami 
lub orzeczeniami o dochodach;  

o zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na I rok studiów lub kontynuowaniu studiów; 
o kserokopii dowodu osobistego. 

Zaleca się jednak wcześniejszą wizytę w urzędzie, bowiem w różne urzędy mogą wymagać trochę innych 
dokumentów (np. jedne chcą zaświadczeń ze skarbówki, inne tylko oświadczenia o dochodach), 
Uwaga! Jeżeli student utrzymuje się sam też może starać się o stypendium. Przedstawia w samorządzie 
dokumenty takie same, jakie wymagane są do uzyskania świadczenia rodzinnego. 
Stypendium student otrzymuje w formie refundacji wydatków lub po prostu w gotówce (maksymalnie 10 rat 
do 350 złotych) na okres nie dłuższy niż dziesięć miesięcy roku akademickiego. Jeżeli w następnym roku 
nadal student będzie spełniał kryteria może starać się znowu o pomoc finansową, 

                                                 
1 Podana kwota przedstawia jedynie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi 70 proc. 
ogólnych środków na stypendia dla uczniów (pozostałe 30 proc. w tym wypadku stanowią środki z budżetu państwa - rezerwa 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu) oraz 75 proc. ogólnych środków na stypendia dla studentów (25 proc. to pieniądze z 
budżetu państwa -rezerwa celowa pozostająca w gestii Ministra Gospodarki i Pracy). 



Unijne stypendium będzie można łączyć z innymi formami pomocy, dopóki uzyskana w ten sposób pomoc 
nie będzie przekraczać 90 proc. wynagrodzenia asystenta zatrudnionego na uczelni. 
Po otrzymaniu refundacji należy przedstawić dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów - rachunki, 
faktury, zaświadczenia. 
Pieniądze można wydać na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: 

o zakwaterowania w akademiku lub na stancji; 
o posiłków stołówce akademickiej lub prowadzonej przez inny podmiot; 
o podręczników, słowników; 
o opłat, związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej; 
o opłat za studia w szkole wyższej; 
o innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez szkołę. 

Stypendium już otrzymane nie będzie podlegało zwrotowi. Jednocześnie w Regulaminie przyznawania 
stypendiów powinny zostać określone sytuacje, które powodują utratę prawa do otrzymywania stypendium 
(m.in. skreślenie z listy studentów, zaprzestanie spełniania kryteriów pomocy, otrzymanie urlopu od zajęć w 
uczelni). Powiadomienie przez stypendystę projektodawcy o zaprzestaniu spełniania kryteriów pomocy jest 
tożsame z utratą prawa do pomocy stypendialnej. 
Szczegóły dotyczące programu dostępne na stronie internetowej www.zporr.mgpips.gov.pl 
 


