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Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Aby otrzymać stypendium student musi spełnić dwie przesłanki:
▪ wysokość miesięcznego dochodu na członka rodziny nie może przekraczać wysokości progu 

ustalonego przez rektora (w roku akademickim 2020/2021 jest to 1050 zł),
▪ student znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od wysokości dochodu na członka rodziny. 
Oznacza to, że im mniejszy jest dochód na członka rodziny, tym większa kwota stypendium może 
zostać przyznana studentowi (zasada „złotówka za złotówkę”). 

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 mieści się w przedziale                  
350-1150 zł.

STYPENDIUM SOCJALNE
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Studenci otrzymujący stypendium socjalne mogą liczyć na otrzymanie stypendium socjalnego                         

w zwiększonej wysokości, jeśli spełnią jedną z poniższych przesłanek:

▪ student pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich spełnia kryteria 

uprawniające do otrzymania stypendium rektora,

▪ student otrzymał stypendium rektora lub stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku 

akademickim: 

▪ w którym ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, lub 

▪ poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego                      

w zwiększonej wysokości.

STYPENDIUM SOCJALNE
W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI
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▪ wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów 

faktycznych regularnie i aktualnie korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej 

w formie zasiłków stałych lub sam regularnie i aktualnie z nich korzysta,

▪ wnioskodawca osiągnął pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, nie pozostaje na utrzymaniu 

rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych i nie ukończył 25. roku życia,

▪ wnioskodawca jest sierotą i nie ukończył 25. roku życia.

Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w roku akademickim 2020/2021 mieści się 

w przedziale 550-1350 zł

STYPENDIUM SOCJALNE
W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI (c.d.)
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Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu 

maturalnego, który jest: 

▪ laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, 

o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

▪ medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,                   

o którym mowa w przepisach o sporcie. 

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie udokumentowanego wniosku w terminie określonym 

przez rektora. W roku akademickim 2020/2021 stypendium rektora wynosi 800 zł.

STYPENDIUM REKTORA
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Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie 
o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa                  
w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021 r. poz. 159).

Wysokość stypendium jest uzależniona od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 
W roku akademickim 2020/2021 kwoty te wyglądały następująco:

▪ 650 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, 

▪ 475 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

▪ 350 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W sprawie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy kontaktować się z Biurem ds. Osób 
z Niepełnosprawnościami.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Zapomoga może być przyznana studentowi lub doktorantowi, który z przyczyn niezależnych od siebie znalazł się 
przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu, 
w szczególności w wyniku: 

▪ śmierci dziecka wnioskodawcy, jego małżonka lub rodzica, o ile wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu rodzica, 

▪ utraty pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów korekcyjnych lub sprzętu 
rehabilitacyjnego,

▪ utraty stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, 
o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica, 

▪ nagłej choroby lub wypadku wnioskodawcy, lub członka jego najbliższej rodziny, 

▪ nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny, 

▪ szkód spowodowanych przez pożar, zalanie, klęskę żywiołową lub inną katastrofę. 

ZAPOMOGA
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Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy             
od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie 
wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było 
niemożliwe.

Zapomoga z tytułu danego zdarzenia przysługuje tylko raz. 
Zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. 

W roku akademickim 2020/2021 maksymalna wysokość zapomogi wynosi 5500 zł.

ZAPOMOGA
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Uniwersytet Warszawski posiada ponad 2 500 miejsc w sześciu domach studenta, 

usytuowanych  w różnych dzielnicach Warszawy: w Śródmieściu, na Ochocie, Mokotowie oraz na Pradze.

W zależności od domu studenta istnieje, co do zasady, możliwość zakwaterowania w pokoju 2- albo             

3-osobowym (w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną i zalecenia GIS studenci byli 

kwaterowani pojedynczo w pokojach). Domy studenta posiadają również specjalnie przystosowane 

pokoje 1-osobowe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

Ceny, w zależności od pokoju oraz od domu studenta, mieszczą się w przedziale 345-700 zł.

DOMY STUDENTA
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Możliwość wnioskowania o miejsce w domu studenta pojawi się po przyjęciu na studia 

oraz utworzeniu konta w USOSwebie. 

Przy przyznawaniu miejsc w akademiku brane są pod uwagę następujące kryteria:

▪ wysokość miesięcznego dochodu na członka rodziny (0-75 pkt),

▪ odległość z miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy do Uniwersytetu (0-25 pkt).

Studenci, którzy spełniają kryterium do przyznania stypendium rektora na I roku studiów I stopnia 

oraz studiów jednolitych magisterskich mają zagwarantowane otrzymanie miejsca w domu studenta. 

Jedynym warunkiem jest złożenie wniosku we właściwym terminie. 

DOMY STUDENTA
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Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek:

▪ jeżeli student ukończył 26. rok życia i nie podejmuje pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy 

zlecenia,

▪ jeżeli student, który nie ukończył 26. roku życia, nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców 

(do 26. roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na 

rodzicach).

Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie, potwierdzające 

status studenta, wydane przez dziekanat.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE


