
PIENIĄDZE  
NA STUDIOWANIE

Jak je zdobyć? 

Choć studia na uczelniach publicznych 

są bezpłatne, samo studiowanie 

bezpłatne nie jest. Mieszkanie  

w dużym mieście, podręczniki,  

pomoce naukowe i samodzielne 

utrzymanie sporo kosztują. 

Przedstawiamy krótki poradnik,  

jak zdobyć pieniądze na studiowanie.



Znamy co najmniej trzy dobre sposoby:  

STYPENDIA POMOSTOWE STYPENDIA NA UCZELNI KREDYT STUDENCKI

1 2 3

Jak zdobyć pieniądze na studiowanie?



To pozarządowy program stypendialny. W ramach programu można uzyskać 
stypendium pomostowe na I rok studiów dziennych oraz stypendia na kolejne lata 

studiów.

Od początku istnienia programu: 
przyznano 20 600 stypendiów na I rok i dalsze lata studiów

15 000 osób otrzymało stypendium na I rok.

Dla osiągających  
dobre wyniki w nauce

Dla studentów  
ze wsi i małych miast

Dla pochodzących 
z rodzin o niskich 

dochodach 

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Dla kogo? 



STYPENDIA POMOSTOWE

Kolejne lata nauki
Program Stypendiów Pomostowych to nie tylko wsparcie na I rok studiów – możesz 
uzyskać stypendia również w kolejnych latach nauki. Stypendyści pomostowi, którzy 
osiągają dobre wyniki w nauce, mogą starać się o:

Stypendium 
na II rok studiów 

Przyznawane stypendystom 
wszystkich kierunków 
studiów w ramach konkursu 
PRYMUS. 

Konkurs o stypendia 
PRYMUS ogłaszany jest 
wiosną, aplikować można  
od 1 do 31 lipca.  
Więcej informacji

Stypendium  
dla studentów  
III i IV roku studiów 

Przyznawane w ramach 
konkursów korporacyjnych 
studentom kierunków 
ekonomicznych, technicznych, 
rolniczych, a także kierunków 
humanistycznych. 

Konkursy korporacyjne ogła-
szane są późną wiosną, apliko-
wać w większości  konkursów 
można od 1 do 31 lipca.
Więcej informacji

Stypendium  
doktoranckie 

Dla studentów, którzy dostali 
się na studia III stopnia lub je 
kontynuują.  
W ramach programu 
dostępne są Stypendium 
Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności (PAFW) oraz 
Stypendium PAFW „PhDo”. 

Więcej informacji  
i termin znajdziesz na  
www programu

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-iii-i-iv-rok/
http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-doktoranckie/
http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-ii-rok/


STYPENDIA POMOSTOWE

Dodatkowe możliwości
Stypendyści pomostowi, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, 
mogą również starać się o:

Stypendium „Studiuj za Granicą”

Dla studentów, którzy dostali się  
na studia za granicą w ramach Erasmus+,  
na dofinansowanie wyjazdu.

Sprawdź termin aplikowania  
na www programu.

Stypendium językowe

Dla studentów chcących poprawić 
znajomość języka angielskiego. Stypendium 
przyznawane jest w formie rocznego 
kursu języka angielskiego, kończącego się 
egzaminem. 

O stypendia językowe można aplikować  
od 1 do 31 lipca. Więcej informacji 

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-zagraniczne/stypendium-studiuj-za-granica/
http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-jezykowe/


STYPENDIA POMOSTOWE

Podnoszenie kompetencji
Stypendyści pomostowi mogą także uczestniczyć w stażach i praktykach krajowych lub 
zagranicznych oraz w warsztatach pomagających rozwijać ich kompetencje:

Polish-American Internship 
Initiative (PAII).  

Program umożliwia utalentowanym 
polskim studentom odbycie wakacyjnych 
staży w renomowanych amerykańskich 
przedsiębiorstwach. Do udziału 
szczególnie zapraszani są stypendyści 
pomostowi oraz wolontariusze programu 
Projektor – Wolontariat studencki. 

Staże trwają od 2 do 3 miesięcy, 
stażyści otrzymują wynagrodzenie. 
Program realizowany jest dzięki Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
i współpracy z Ambasadą Stanów 
Zjednoczonych w Polsce. 

Pełna informacja o PAII dostępna jest na 
www.paii.pl

Praktyki krajowe 

Dla stypendystów pomostowych, absolwentów 
i studentów wybranych kierunków. Płatne 
praktyki są realizowane dzięki współpracy 
partnerów programu, zazwyczaj trwają  
od 1 do 3 miesięcy.

Warsztaty 

Są dodatkowym wsparciem dla stypendystów. 
Udział w warsztatach to możliwość rozwinięcia 
kompetencji i wiedzy niezbędnych do wejścia 
na rynek pracy i pokierowania karierą. 
Odbywają się raz w roku i obejmują  
szkolenia z zakresu autoprezentacji, 
rozwiązywania konfliktów, efektywnej 
pracy w zespole, planowania ścieżek 
kariery. 

www.paii.pl


STYPENDIA POMOSTOWE

Co jeszcze wa to wiedzieć?

Żadne ze stypendiów 
otrzymywanych w ramach 

Programu Stypendiów 
Pomostowych  

nie wlicza się do dochodu  
przy staraniu o stypendium  

socjalne na uczelni.

Więcej informacji o stypendiach  
na I rok i kolejne lata studiów 

znajdziesz na  
www.stypendia-pomostowe.pl 

oraz na 
Facebooku

www.facebook.com/programstypendiowpomostowych
http://www.stypendia-pomostowe.pl


STYPENDIA I INNE FORMY POMOCY NA UCZELNIACH

Jako student możesz ubiegać się o świadczenia w kilku formach: 

Na uczelni 

Stypendium rektora  
dla najlepszych studentów

Stypendium ministra  
za wybitne osiągnięcia

Zapomogi

Stypendium socjalne

Stypendium specjalne 
dla niepełnosprawnych

Świadczenia te (z wyjątkiem stypendium ministra) przyznawane są na wniosek studenta 
przez organy uczelni, tj. dziekana i rektora. Szczegółowe regulaminy oraz kryteria przyznawania 

świadczeń ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.



STYPENDIA NA UCZELNI

Co warto wiedzieć o świadczeniach z uczelni? 

Kiedy masz prawo do 
pomocy materialnej?

• Zarówno gdy studiujesz 
stacjonarnie, jak  
i niestacjonarnie

• Gdy kształcisz się na 
studiach pierwszego  
i drugiego stopnia albo 
na jednolitych studiach 
magisterskich

• Niezależnie od wieku

Różne świadczenia 
można łączyć   

Jako student możesz 
otrzymywać łącznie 
poszczególne (różne) rodzaje 
stypendiów oraz zapomogę. 

Niezależnie od świadczeń 
otrzymywanych na 
uczelni możesz również 
otrzymywać stypendia 
przyznawane przez organy 
samorządu terytorialnego 
oraz pracodawców, a także 
pochodzące ze środków 
własnych uczelni oraz środków 
funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej.

Świadczenia otrzymasz 
tylko na jednym 
kierunku  

Jeśli kształcisz się na kilku 
kierunkach studiów równo-
cześnie, możesz otrzymywać 
świadczenie danego rodzaju 
wyłącznie na jednym z nich, 
według własnego wyboru.

Pomoc materialna nie przy-
sługuje też studentom, którzy 
ukończyli już jeden kierunek 
studiów z tytułem zawodo-
wym magistra lub równorzęd-
nym oraz studentom, którzy 
po ukończeniu studiów pierw-
szego stopnia kontynuują 
naukę na kolejnych studiach 
pierwszego stopnia. 



STYPENDIA NA UCZELNI

Stypendium socjalne

Może je otrzymać student, który znajduje 
się w trudnej sytuacji materialnej,  
a wysokość dochodu na osobę  
w jego rodzinie nie przekracza progu 
ustalonego na uczelni. 

Próg dochodu ustala rektor  
w porozumieniu z uczelnianym organem 
samorządu studenckiego. 

Stypendium socjalne może zostać 
zwiększone znajdującemu się w trudnej 
sytuacji materialnej studentowi studiów 
stacjonarnych z tytułu zamieszkania np. 
w domu studenckim, jeżeli codzienne 
dojazdy z miejsca stałego zamieszkania 
na uczelnię uniemożliwiałyby lub 
w znacznym stopniu utrudniały 
studiowanie.

Uwaga:  
Szczegółowy regulamin i kryteria przyznawania stypendiów socjalnych każda uczelnia ustala 
samodzielnie. Wysokość stypendium może być różna na różnych uczelniach.



STYPENDIA NA UCZELNI

Stypendium specjalne 
dla osób niepełnosprawnych

Może je otrzymać każdy student, 
którego niepełnosprawność zostanie 
potwierdzona orzeczeniem wydanym 
przez właściwy organ. 

Świadczenie to jest przyznawane na 
wniosek studenta i nie jest uzależnione 
od jego sytuacji materialnej oraz 

otrzymywanych stypendiów innego 
rodzaju (socjalne, rektora). 

Można się o nie ubiegać już od 
pierwszego roku studiów. Jego 
wysokość jest uzależniona od stopnia 
niepełnosprawności studenta oraz 
środków, jakimi dysponuje uczelnia.



STYPENDIA NA UCZELNI

Zapomogi

Zdarzeniem losowym może być śmierć lub 
ciężka choroba członka rodziny czy klęski 
żywiołowe (np. pożar, powódź). Świadczenie to 
nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna 
nie jest spowodowana zdarzeniem losowym  
– w takim przypadku można ubiegać się  
o stypendium socjalne. 

Wniosek o przyznanie świadczeń należy 
złożyć do organu uczelni przyznającego 
pomoc materialną albo komisji stypendialnej. 
Występując o zapomogę, student ma obowiązek 
dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające 
okoliczności, które stanowią podstawę do 
ubiegania się o przyznanie pomocy. 

Wysokość zapomogi zależy od sytuacji,  
w jakiej znalazł się student i od środków, jakimi 
dysponuje wydział. Zasady przyznawania 
zapomóg oraz ich wysokość określa corocznie 
rektor właściwej uczelni. Zapomoga jest 
świadczeniem jednorazowym i można  
ją otrzymać nie częściej niż dwa razy  
w roku akademickim. 

Zapomoga nie przysługuje po ukończeniu 
pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy student kontynuuje studia  
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia  
w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra  
lub równorzędnego.

Zapomogi są przyznawane w wyjątkowych okolicznościach studentom,  
którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 



Stypendium to jest przyznawane na wniosek studenta. Może je otrzymać nie więcej, niż 
10% studentów każdego kierunku studiów uczelni. Stypendium wypłacane jest co miesiąc 
przez 9 miesięcy roku akademickiego.

STYPENDIA NA UCZELNI

Stypendium rektora  
dla najlepszych studentów

Student pierwszego roku studiów pierwszego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 
przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu 
maturalnego, który jest laureatem olimpiady 
międzynarodowej albo laureatem lub 
finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu 
ogólnopolskim, o których mowa w przepisach 
o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest 
zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest 
przyporządkowany kierunek studiów. 

Student po ukończeniu pierwszego roku 
studiów, który uzyskał wysoką średnią ocen lub 
posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne czy 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. Kryteria 
przyznawania stypendium ustala rektor uczelni 
w porozumieniu z samorządem studenckim. 

Student pierwszego roku studiów drugiego 
stopnia rozpoczętych  
w terminie roku od ukończenia studiów 
pierwszego stopnia, który spełnił kryteria 
ww. stypendium na ostatnim roku studiów 
pierwszego stopnia.

Kto może je otrzymać?

Uwaga:  
Stypendium to nie wlicza się do dochodu przy staraniu się o stypendium socjalne na uczelni.



STYPENDIA NA UCZELNI

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za wybitne osiągnięcia

Stypendium to może być przyznane 
studentowi posiadającemu wybitne 
osiągnięcia naukowe lub artystyczne 
związane ze studiami, czy wybitne 
osiągnięcia w sporcie. 

Student przedstawia swoją kandydaturę 
rektorowi uczelni za pośrednictwem 
kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej uczelni, dołączając 
dokumenty poświadczające wybitne 
osiągnięcia. 

Termin przedstawiania kandydatur do 
stypendium określa uczelnia. Osiągnięcia 
brane pod uwagę przy ocenie wniosków 
są szczegółowo opisane na stronie 
MNiSW.

Jak je otrzymać?

Można je otrzymać dopiero po zaliczeniu I roku studiów. Wypłata stypendium 
następuje jednorazowo.

Uwaga:  
Stypendium to nie wlicza się do dochodu przy staraniu się o stypendium socjalne na uczelni.
Więcej informacji można znaleźć na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl

www.nauka.gov.pl


Bieżące informacje na temat kredytów studenckich można znaleźć też na stronie ministerstwa 

nauki i szkolnictwa wyższego: www.nauka.gov.pl

PREFERENCYJNY KREDYT STUDENCKI

Co to jest kredyt studencki?

Preferencyjny kredyt studencki służy wsparciu osób, które z przyczyn finansowych 
nie są w stanie podjąć lub kontynuować studiów. 

Kredyty studenckie, dzięki dopłacie do oprocentowania  
z budżetu państwa, są najtańszymi kredytami na rynku – koszty takiej 

pożyczki są niezwykle niskie. 

Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne. 

www.nauka.gov.pl


KREDYT STUDENCKI

Wa unki ot zymania k edytu

Niskie dochody
Podstawowym warunkiem 
jest spełnienie kryterium 
dochodowego. Pierwszeństwo 
w otrzymaniu kredytu mają 
studenci o niskich dochodach 
na osobę w rodzinie. 
Maksymalna wysokość 
miesięcznego dochodu 
na osobę w rodzinie, 
uprawniająca do otrzymania 
kredytu studenckiego w roku 
akademickim 2017/2018 
wynosi 2500 zł netto.
Szczegółowe informacje na 
ten temat można znaleźć na 
stronie internetowej MNiSW:  
www.nauka.gov.pl

Wiek 
O preferencyjny kredyt 
studencki mogą ubiegać 
się studenci oraz 
doktoranci uczelni  
i jednostek naukowych, 
którzy rozpoczęli naukę 
przed ukończeniem 25. 
roku życia. 

Status studenta 
Warunkiem otrzymania kredytu 
jest posiadanie statusu studenta 
lub doktoranta, potwierdzone 
ważną legitymacją studencką 
lub doktorancką. Student jest 
zobowiązany, do czasu ukończenia 
studiów, do przedstawiania  
w banku w ustalonych terminach 
ważnej legitymacji studenckiej lub 
doktoranckiej, a jeśli przebywa za 
granicą – zaświadczenia  
o odbywaniu studiów.  
Wniosek o kredyt mogą składać 
również kandydaci na studia, 
jednak aby podpisać umowę 
kredytową, muszą potwierdzić 
w banku status studenta lub 
doktoranta.

www.nauka.gov.pl


KREDYT STUDENCKI

Na czym polega prefe encyjność kredytu? 

Możliwe częściowe umorzenie
Jeżeli kredytobiorca ukończył studia  
w grupie 5% najlepszych absolwentów 
uczelni lub studiów doktoranckich, może 
uzyskać umorzenie 20% kredytu. Kredyt 
może być również umorzony częściowo 
lub w całości z uwagi na trudną sytuację 
życiową lub trwałą utratę zdolności do 
spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje 
minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Możliwe zawieszenie spłaty
W przypadku przejściowych trudności  
w spłacie kredytu bank może zmniejszyć 
na okres pół roku wysokość raty do 20% 
przeciętnego miesięcznego dochodu 
kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy lub 
zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na 
okres maksymalnie 12 miesięcy.

Niskie oprocentowanie
W okresie pobierania kredytu oraz  
w trakcie dwuletniego okresu karencji 
odsetki od kredytu spłacane są przez 
budżet państwa. W okresie spłaty kredytu 
odsetki spłacane przez kredytobiorcę 
są naliczane w wysokości połowy stopy 
redyskontowej weksli Narodowego Banku 
Polskiego. 

Dwuletni okres karencji
Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie 
dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo 
terminu, w którym kredytobiorca powinien 
ukończyć studia – w zależności od tego, 
który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat 
spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby 
wypłaconych rat kredytu.



Okres wypłat
Kredyt studencki jest udzielany na cały okres studiów. Transze kredytu 
wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.  
Wypłacany jest maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów 
doktoranckich – przez okres 4 lat. 

Wysokość transz
W roku akademickim 2017/2018 miesięczna rata kredytu studenckiego 
wynosi:
• 600 zł – rata podstawowa
• 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona
• 400 zł – rata obniżona.

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu. W trakcie trwania umowy 
kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

Spłata kredytu
Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych  
transz kredytu.

KREDYT STUDENCKI

Wypłata transz 



KREDYT STUDENCKI

Wniosek o przyznanie kredytu należy złożyć w jednym z następujących banków:

• PKO Bank Polski SA

• Bank PEKAO SA

• Bank Polskiej Spółdzielczości SA  
(wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

• SGB-Bank SA 
(wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Wniosek o kredyt 



Wniosek o kredyt 

Weź zaświadczenie  
z uczelni lub 
jednostki naukowej 
prowadzącej studia, że 
jesteś studentem lub 
doktorantem.  
Gdy dopiero ubiegasz się 
o przyjęcie na studia, weź
dokument potwierdzający 
udział w rekrutacji. 

Złóż wniosek  
w wybranym banku. 
Formularz wniosku 
o kredyt oraz wzory 
oświadczeń o dochodach 
członków rodziny można 
otrzymać w oddziałach 
kredytujących banków. 

Wnioski o kredyt studencki 
w roku akademickim 
2017/2018 można składać 
do 20 października 2017 r.

Do wniosku dołącz:
• dokumenty 

wymagane przez 
bank dla celów oceny 
zdolności kredytowej 
i zabezpieczenia spłat 
kredytu 

• oświadczenie o aktualnej 
liczbie członków Twojej 
rodziny

• oświadczenia lub 
zaświadczenia  
o uzyskanych dochodach  
z poprzedniego roku.

Jeśli chcesz dostać kredyt:

KREDYT STUDENCKI



Po ęczenia k edytu

KREDYT STUDENCKI

Kredyt studencki, jak inne kredyty, udzielany jest tylko z odpowiednim 
zabezpieczeniem jego spłaty w przyszłości, czyli z poręczeniem.  

Poręczycielami są zazwyczaj rodzice lub inne bliskie studentom osoby. 

Co zrobić, jeśli nie masz poręczycieli 
o wymaganym dochodzie?

Możesz starać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego  
lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa



Po ęczenia k edytu

KREDYT STUDENCKI

Poręczenie Banku Gospodarstwa 
Krajowego 
• Studenci o niskich dochodach na osobę  

w rodzinie mogą otrzymać poręczenie  
w wysokości 90% lub 100% wnioskowanej  
kwoty kredytu.*

• Poręczenie 100% kwoty kredytu mogą otrzymać 
studenci, którzy zostali całkowicie pozbawieni 
opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni 
częściowo czy całkowicie opieki rodzicielskiej, 
umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, 
socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej  
(z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych  
z opieką turnusową lub okresową), bez względu 
na dochód.

Poręczenie Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

• O poręczenie ARMR mogą ubiegać się studenci 
zamieszkujący na obszarze wiejskim.

• Agencja może poręczać do 80% lub do 100% 
wnioskowanej kwoty kredytu, w zależności  
od wysokości dochodu na osobę w rodzinie 
studenta. Poręczenie w wysokości 100% mogą 
uzyskać studenci, których dochód na osobę  
w rodzinie nie przekracza 1000 zł. 
Szczegółowych informacji udzielają banki 
kredytujące.

• O poręczenie agencji można ubiegać się  
w Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz  
w SGB-Banku SA.

* 100% - dla studentów z dochodem do 1500 zł na osobę w rodzinie, 90% - dla studentów z dochodem na osobę w rodzinie nie 
przekraczającym 2000 zł. Szczegółowych informacji na temat poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące.

Jeśli nie masz poręczycieli o wymaganym dochodzie, postaraj się o:



Stypendia przyznawane są także przez różnego rodzaju organizacje, fundacje  
czy firmy na zasadach ściśle przez nie określonych.

Zachęcamy Was do szukania informacji w Waszym najbliższym otoczeniu, środowisku 
lokalnym, w internecie, a szczególnie na portalu  

www.mojestypendium.pl

Szczegółowe i wiążące informacje, dotyczące świadczeń stypendialnych oraz kredytów 
studenckich, dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  

www.nauka.gov.pl

Inne stypendia

http://www.mojestypendium.pl
http://www.nauka.gov.pl


Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
tel. 42 631 95 58, 632 59 91
biuro@stypendia-pomostowe.pl

Powodzenia!
www.stypendia-pomostowe.pl 

Znajdź nas na Facebooku

https://www.facebook.com/programstypendiowpomostowych
http://www.stypendia-pomostowe.pl
mailto:biuro%40stypendia-pomostowe.pl?subject=Pytanie

