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Poznań, dnia 28 czerwca 2016 roku 
 
 
 

OGŁOSZENIE 
w sprawie stypendiów MNiSW na rok akad. 2016/2017 

oraz innych stypendiów dostępnych dla studentów 
 
 

Dnia 28 czerwca 2016 roku w serwisie MNiSW ukazało się ogłoszenie w sprawie stypen-
diów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2016/2017. Podobnie jak w roku ubie-

głym student jedynie przedstawia Rektorowi (za pośrednictwem Dziekana) swoją kandyda-

turę, dołączając do niej dokumenty dotyczące osiągnięć mających stanowić podstawę roz-
patrzenia jego kandydatury oraz oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na opublikowa-

nie imienia i nazwiska w serwisie Ministerstwa w przypadku przyznania świadczenia.  

W związku z tym informuję, że swoje kandydatury zainteresowani składają wraz z w.w. 
dokumentami oraz podanym adresem korespondencyjnym do kierowników właściwych dla 

kierunków podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni (Dziekani), w wyznaczonych 

przez nich terminach umożliwiających obligatoryjne zaopiniowanie na wrześniowych po-
siedzeniach rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni (Wydziały) komplet-

nych i zweryfikowanych zgłoszeń. Na ich podstawie, po uzyskaniu pozytywnej opinii wła-

ściwych Rad Wydziałów, zostaną przygotowane wnioski, które następnie otrzyma JM Rek-
tor, by przekazać je do rozpatrzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Szczegółowe zasady dokumentowania osiągnięć, jak również kryteria ich oceny dostępne 
są w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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UWAGA 
Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, podczas ustalania sytua-

cji materialnej studentów nie są uznawane za dochód nie tylko stypendia przyznawane  

z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (w tym stypendia MNiSW),  
ale również: 

1) stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (w tym stypendia na kierunkach zamawia-
nych), 

b) nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez pań-

stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, 

2) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

3) pomoc materialna dla studentów i doktorantów przyznawana przez jednostki samorządu 

terytorialnego, 
4) stypendia o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa 

w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – organizacje pożytku publicznego, 
fundacje, stowarzyszenia. 

 

 
Katalog świadczeń nie uwzględnianych podczas ustalania sytuacji materialnej studenta 

ubiegającego się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych na podsta-

wie kryteriów ekonomicznych oznacza, że zainteresowanie studentów alternatywnymi źró-
dłami finansowania studiów w zakresie podstawowym oraz finansowania poszerzenia stu-

diów (w tym wymienione wyżej stypendia ze źródeł zewnętrznych) nie ma wpływu na 

uprawnienia do otrzymywania świadczeń przyznawanych na podstawie sytuacji material-
nej. Warto o tym pamiętać i w związku z tym zachęcam studentów do wykorzystywania 

możliwości ubiegania się o rozmaite stypendia zewnętrzne. 
 
 
 
 
 
 

dr Przemysław Rachowiak 
Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Materialnej 



ministra  
 

 
 

1.  
o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne 

Ministra Nauki  
w sprawie 

przyznawanych 
studentom (Dz. U. poz. 1050)  

 

 
 

 
 

planowane na rok akademicki 2016/2017, 
  

ministra w poprzednich latach  

m otrzymali ostatnie stypendium ministra. 
 

3. W przypadku naukowych we wniosku nie 
 

 publikacje w czasopismach spoza wykazu 
czasopism naukowych  
(www.nauka.gov.pl/lista-czasopism-punktowanych/), 

 p
krajowy, 

 publikacje (monografie) pokonferencyjne lub 

konferencji),  
 

zamieszczonych w internetowych wersjach 
czasopism naukowych   

 
 

 

 
 

pracy w kole naukowym,  
 

 
uczelnia ani jednostka naukowa (tj. instytut 
badawczy lub instytut naukowy), w tym zagraniczna, 

  
 

 
 postery naukowe, plakaty naukowe lub inne 

referaty prezentacje przedstawione podczas 
konferencji, 

 
-

 
uczelnie), 

 
 

 
 

mniej n
 

 nagrody uzyskane w konkursach organizowanych  
w ramach konferencji (np. konkursy referatowe), 

 nagrody uzyskane w eliminacjach krajowych do 
 

 nagrody uzyskane w konkursach o przyznanie 
 

 nia w konkursach. 
 
4. W przypadku artystycznych we wniosku nie 

 
 ane na 

 
 

znaczeniu,  
 

projektach artystycznych,  
 

500 egz., 
 ze studiami 

 
 

5. W przypadku w sporcie 
 

 wyniki sportowe w mistrzostwach Polski (w tym 
akademickich), zawodach pucharu Polski, pucharu 

 lub innych zawodach 
 

 wyniki sportowe w dyscyplinach nieolimpijskich  
(np. karate, szachy, sumo) uzyskane  

 
 

polskie  
 wyniki sportowe uzyskane w eliminacjach do 

 
 
6.  

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub 

o przyznanie stypendium.  
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