
Choć studia na uczelniach publicznych są bezpłatne, 
samo studiowanie bezpłatne nie jest. Mieszkanie  
w dużym mieście, podręczniki, pomoce naukowe  
i samodzielne utrzymanie sporo kosztują. Istnieje wiele 
możliwości, aby zdobyć środki na studiowanie – można 
starać się o stypendia na uczelniach, w organizacjach 
pozarządowych lub wystąpić o kredyt studencki. 
Przedstawiamy krótki poradnik, jak zdobyć pieniądze 
na studiowanie.

JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE  
NA STUDIOWANIE?



Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Powstał w odpowie-
dzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostę-
pie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program 
skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, 
pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na 
wyższych uczelniach.

Inicjatorem i autorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wol-
ności.

Celem Programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży z małych miej-
scowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcia nauki na 
wyższych uczelniach poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok 
studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Program jest rozbudowanym systemem stypendialnym, w ramach którego 
przyznawanych jest 6 różnych stypendiów – stypendia pomostowe na I rok 
studiów stanowią furtkę do programu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem wie-
lu Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku  
Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fun-
dacji Orange, Fundacji BGŻ BNP Paribas, Fundacji mBanku, a także koalicji  
ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych.

Program jest realizowany przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych, 
Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”.

Od początku istnienia Programu ufundowano łącznie ponad 19 500 stypen-
diów na I rok i dalsze lata studiów. Stypendium na I rok studiów dziennych 
otrzymało ponad 14 100 studentów.

PROGRAM STYPENDIÓW 
POMOSTOWYCH
NA I ROK STUDIÓW



     OFERTA  
     STYPENDIALNA  

Program Stypendiów Pomostowych to rozbu-
dowany system stypendialny, którego oferta 
wykracza poza pomoc na pierwszym roku stu-
diów. Stypendyści pomostowi, którzy osiąga- 
ją wysokie wyniki w nauce mają szansę uzy-
sakać wsparcie na kolejnych latach nauki:

• Stypendium na II rok studiów przyznawa-
ne jest najlepszym stypendystom w ramach 
konkursu PRYMUS

• Stypendium dla studentów III i IV roku 
studiów przyznawane w ramach konkursów 
korporacyjnych studentom kierunków eko- 
nomicznych, technicznych, rolniczych, a tak-
że kierunków humanistycznych

• Stypendium Studiuj za Granicą, o które 
mogą się ubiegać studenci, którzy dostali 
się na studia za granicą w ramach progra-
mu Erasmus+

• Stypendium językowe przeznaczone dla 
studentów chcących poprawić swoje kom-
petencje w zakresie języka angielskiego. 
Stypendium przeznaczone jest na pokrycie 
rocznego kursu języka angielskiego kończą-
cego się egzaminem

• Stypendium doktoranckie dla studentów, 
którzy dostali się na studia III stopnia lub je 
kontynuują. W ramach Programu dostęp-
ne są: Stypendium Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności (PAFW) oraz Stypendium 
PAFW „PhDo w Stoczni”.

     STAŻE, PRAKTYKI  
     I WARSZTATY
Program Stypendiów Pomostowych daje rów-
nież swoim stypendystom szansę uczestnictwa 
w stażach i praktykach krajowych lub zagra-
nicznych oraz w warsztatach pomagających 
rozwijać ich kompetencje:

Polish-American Internship Initiative (PAII). 
Program umożliwia utalentowanym polskim 
studentom odbycie wakacyjnych staży w re-
nomowanych, amerykańskich przedsiębior-
stwach. Staże trwają od 2 do 3 miesięcy i są 
płatne. Program realizowany jest dzięki Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i współ-
pracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych  
w Polsce. Pełna informacja o PAII dostępna jest 
na www.paii.pl

Praktyki krajowe dla stypendystów pomo-
stowych, absolwentów i studentów wybranych 
kierunków. Płatne praktyki są realizowane 
dzięki współpracy Partnerów: Fundacji PZU, 
BGK i Fundacji BGK. Praktyki trwają od 1 do 
3 miesięcy.

Warsztaty są dodatkowym wsparciem dla 
stypendystów. Adresowane są do laureatów 
konkursu PRYMUS i obejmują szkolenia z za-
kresu autoprezentacji, rozwiązywania konflik-
tów, efektywnej pracy w zespole, planowania 
ścieżek kariery i przygotowania się do startu 
na rynku pracy. Warsztaty realizowane są dzię-
ki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
oraz Fundacji BGK.

DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 
STYPENDIÓW POMOSTOWYCH



O preferencyjny kredyt studencki mogą ubiegać 
się studenci i doktoranci uczelni i jednostek nauko-
wych, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 
25. roku życia. Preferencyjny kredyt studencki ma 
służyć wsparciu osób, które z przyczyn finansowych 
nie są w stanie podjąć lub kontynuować studiów. 
Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania  
z budżetu państwa, udzielane są przez banki ko-
mercyjne. 

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają stu-
denci o niskich dochodach na osobę w rodzinie. 
Informację o dochodzie na osobę w rodzinie stu-
denta, uprawniającym do otrzymania kredytu 
znaleźć można na stronie internetowej MNiSW:  
www.nauka.gov.pl

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów  
i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat,  
w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 
4 lat. Rata kredytu jest ustalana corocznie w dro-
dze rozporządzenia ministra. W roku akademickim 
2015/2016 po raz pierwszy możliwe będzie wybra-
nie jednej z dwóch kwot miesięcznej raty: 600 zł  
w wersji podstawowej i 800 zł w wersji podwyższo-
nej. 

Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 
miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzy-
mywania kredytu jest posiadanie statusu studen-
ta lub doktoranta, potwierdzonego ważną legity-
macją studencką lub doktorancką. Student jest 
zobowiązany, do czasu ukończenia studiów, do 
przedstawiania w banku w ustalonych terminach, 
ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej,  
a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświad-
czenia o odbywaniu studiów.

Wniosek o przyznanie kredytu należy złożyć w jed-
nym z następujących banków:
1. PKO Bank Polski S.A.,
2. Bank PEKAO S.A.,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrze-

szonymi bankami spółdzielczymi),
4. SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami 

spółdzielczymi).

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświad-
czeń o dochodach członków rodziny można uzy-
skać w oddziałach kredytujących banków. 

CO TO JEST I JAK DOSTAĆ KREDYT 
STUDENCKI

Jeśli chcesz dostać kredyt:
• weź z uczelni lub jednostki naukowej prow-

adzącej studia doktoranckie, zaświadczenie, 
że jesteś studentem

• złóż wniosek w wybranym banku

Do wniosku dołącz dokumenty wymagane 
przez bank dla celów oceny zdolności kredy-
towej i zabezpieczenia spłat kredytu, czyli:

• potwierdzenie dochodów Twojej rodziny 
(sposób dokumentowania dochodu jest 
podobny do sposobu obowiązującego przy 
ubieganiu się o świadczenia pomocy materi-
alnej o charakterze socjalnym w uczelni)

• zaświadczenie o wysokości zarobków Twoich 
poręczycieli za ostatnie 6 miesięcy

• oświadczenie o aktualnej liczbie członków 
Twojej rodziny

• oświadczenia lub zaświadczenia o uzys-
kanych dochodach z poprzedniego roku.



Poręczenia
Bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredy-
tu i może odmówić zawarcia ze studentem umowy, 
jeżeli wysokość zabezpieczenia kredytu okaże się 
niewystarczająca. W przypadku oceny negatywnej, 
student może złożyć wniosek o udzielenie kredytu w 
innym banku. W przypadku braku możliwości spro-
stania wymogom banku w zakresie zabezpieczenia 
spłaty kredytu, można się starać o poręczenie Banku 
Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Poręczenie BGK w wysokości 100%, mogą otrzy-
mać studenci, którzy zostali pozbawieni całkowicie 
opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo 
lub całkowicie opieki rodzicielskiej, umieszczeni byli  
w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocja- 
lizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjaliza-
cyjnych z opieką turnusową lub okresową), bez 
względu na dochód. 100% poręczenia mogą otrzy-
mać także studenci, których dochód na osobę  
w rodzinie nie przekracza 600 zł, 70% poręczenia–
studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 1000 zł.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamiesz-
kujący na obszarze wsi. Agencja może poręczać 
do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu  
w zależności od wysokości dochodu na osobę  
w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysoko-
ści 100% mogą uzyskać studenci, których dochód 
na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach 
studenckich, nie przekracza 600 zł. O poręczenia 
Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spół-
dzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A. 

Szczegółowych informacji na temat kredytów oraz 
ww. poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące.

Spłata kredytu
Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat 
od daty terminu ukończenia. Liczba rat spłaty kre-
dytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat 
kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trak-
cie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu 
spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty 
kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są na-
liczane w wysokości 1/2 stopy redyskontowej weksli 
Narodowego Banku Polskiego. 

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

Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% 
najlepszych absolwentów uczelni lub studiów dok-
toranckich, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. 
Kredyt może być również umorzony częściowo lub 
w całości z uwagi na trudną sytuację życiową, trwałą 
utratę zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierć 
kredytobiorcy. Umorzeń dokonuje minister właści-
wy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kre-
dytobiorcy.

Bieżące informacje na temat kredytów studenckich 
można znaleźć też na stronie Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl



Rodzaje świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów 
W ramach pomocy materialnej student może 
ubiegać się o świadczenia w formie:

• Stypendium socjalnego

• Stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych

• Stypendium rektora dla najlepszych 
studentów

• Stypendium ministra za wybitne 
osiągnięcia

• Zapomogi

Prawo do pomocy materialnej przysługuje stu-
dentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 
niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych 
studiach magisterskich. Poszczególne rodzaje sty-
pendiów oraz zapomogę student może otrzymywać 
łącznie. Student kształcący się na kilku kierunkach 
studiów równocześnie, może otrzymywać świad-
czenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierun-
ku studiów. 

Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza 
prawa studenta do otrzymywania stypendiów przy-
znawanych przez organy samorządu terytorialnego 
oraz pracodawców.

Stypendium socjalne
Może je otrzymać student, który znajduje się  
w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość do-
chodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza 
ustalonego progu dochodu. Próg dochodu ustala 
rektor w porozumieniu z uczelnianym organem 
samorządu studenckiego. Aby dostać stypendium, 
trzeba złożyć wniosek do wydziałowej komisji sty-
pendialnej, zawierający odpowiednie uzasadnienie. 
Do wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych na-
leży dołączyć dokumenty pozwalające określić sy-
tuację materialną studenta (załączniki do wniosku 
oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wy-
magane informacje), zaświadczenia o uczącym się 
rodzeństwie (dotyczy szkół ponadpodstawowych). 

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniana 
jest sytuacja materialna i socjalna kandydata. Wy-
sokość stypendium różni się w zależności od uczel-
ni. Stypendium socjalne może zostać zwiększone 
znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej 
studentowi studiów stacjonarnych np. z tytułu za-
mieszkania w domu studenckim, jeżeli codzienny 
dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni 
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 
studiowanie.

Stypendium specjalne  
dla osób niepełnosprawnych
Może otrzymać każdy student, którego niepełno-
sprawność zostanie potwierdzona orzeczeniem 
wydanym przez właściwy organ. Świadczenie to jest 
przyznawane na wniosek studenta i nie jest uzależ-
nione od jego sytuacji materialnej oraz otrzymywa-
nych 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.

Stypendium rektora dla  
najlepszych studentów
Może otrzymać student po ukończeniu pierwszego 
roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką 
średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, ar-
tystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współza-
wodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów 
może ubiegać się również student pierwszego roku 
studiów:
• pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, przyjęty na studia w roku zda-
wania matury, który jest laureatem olimpiady 
międzynarodowej albo laureatem lub finali-
stą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogól-
nopolskim, o których mowa w przepisach  
o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest 
zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przy-
porządkowany kierunek studiów,

• drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku 
od ukończenia studiów pierwszego stopnia, któ-
ry spełnił kryteria ww. stypendium na ostatnim 
roku studiów.

STYPENDIA I INNE FORMY POMOCY 
STYPENDIALNEJ DLA STUDENTÓW  
W UCZELNIACH



Stypendium to może zostać przyznane na wniosek 
studenta a może je otrzymać nie więcej, niż 10% 
studentów każdego kierunku studiów prowadzone-
go w uczelni.

Stypendium ministra  
za wybitne osiągnięcia 
Stypendium to może być przyznane studentowi 
posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub 
artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osią-
gnięcia w sporcie. Można je otrzymać dopiero po 
zaliczeniu I roku studiów. 

Termin przedstawiania kandydatur do stypendium 
określa uczelnia. Student przedstawia swoją kan-
dydaturę do przyznania stypendium rektorowi za 
pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki 
organizacyjnej uczelni, dołączając dokumenty, po-
świadczające wybitne osiągnięcia. Osiągnięcia brane 
pod uwagę przy ocenie wniosków, są szczegółowo 
wskazywane na stronie Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. 

Student może przedstawić swoją kandydaturę do 
stypendium na każdym z kierunków, na którym 
studiuje, może jednak otrzymać tylko jedno stypen-
dium na wskazanym przez siebie kierunku. 
Wypłata stypendium następuje jednorazowo.

Zapomogi
Zapomogi są przyznawane w wyjątkowych okolicz-
nościach studentom, którzy z przyczyn losowych 
znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji mate-
rialnej. Zdarzeniem losowym może być śmierć lub 
ciężka choroba członka rodziny studenta lub klęski 
żywiołowe (np. pożar, powódź). Świadczenie to nie 
przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest 
spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przy-
padku można ubiegać się o stypendium socjalne. 

Występując o zapomogę student ma obowiązek do-
łączyć do wniosku dokumenty potwierdzające oko-

liczności, które stanowią podstawę do ubiegania się 
o przyznanie tej formy pomocy. Dokumenty składa 
się w dziekanacie wydziału. 

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

Wysokość zapomogi zależy od sytuacji, w jakiej zna-
lazł się student i od środków, jakimi dysponuje wy-
dział. Zasady przyznawania zapomóg oraz ich wy-
sokość, określa corocznie rektor właściwej uczelni. 

Studia dla wybitnych
To nowy program, startujący w 2016 roku, dedyko-
wany studentom, którzy chcą realizować studia ma-
gisterskie za granicą. 100 studentów rocznie dzięki 
wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia 
na najlepszych uczelniach na świecie. 

Pomoc finansowa udzielana przez państwo w ra- 
mach programu, będzie obejmowała: pokrycie kosz-
tów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzy- 
mania, przejazdów oraz ubezpieczeń. 

W programie mogą wziąć udział studenci, którzy 
ukończyli studia I stopnia lub trzeci rok jednolitych 
studiów magisterskich i nie posiadają jeszcze tytułu 
magistra. Więcej informacji na www.nauka.gov.pl 

Inne stypendia
Stypendia przyznawane są także przez różnego ro-
dzaju organizacje, fundacje czy firmy, na zasadach 
ściśle przez nie określonych.

Zachęcamy Was do szukania informacji w Waszym 
otoczeniu, w Internecie, a szczególnie na portalu 
www.mojestypendium.pl

STYPENDIA I INNE FORMY POMOCY 
STYPENDIALNEJ DLA STUDENTÓW  
W UCZELNIACH

Szczegółowe i wiążące informacje, dotyczące świadczeń  
stypendialnych i kredytów studenckich, dostępne są na stronie 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  
www.nauka.gov.pl
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