
Regulacje prawne dotyczące stypendiów dla osób z niepełnosprawnością 

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Zgodnie z art. 93 w/w ustawy 

1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenie, 

o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy (stypendium dla osób niepełnosprawnych) 

i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

2. Świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 i art. 359 ust. 1: 

1) przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych 

studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; 

2) nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia 

pierwszego stopnia. 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 

4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, tylko na 

jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

Równoważność orzeczeń 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uznaje równoważność: 

• orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych,  

• orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności 

do pracy w gospodarstwie rolnym  

wydanych przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły ważności. 

 

Zgodnie z art. 5 w/w. ustawy 

1. Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o: 

• całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone 

na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi z orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

• całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie w/w ustawy traktuje się na równi 

z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

• częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w 

w/w ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 

niepełnosprawności, 

o z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 

1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 



2. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie 

utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do: 

• I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

• II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności; 

• III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 

niepełnosprawności. 

3. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało 

wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. i nie utraciło mocy po tym dniu), jeżeli uprawnia do zasiłku 

pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

4. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi 

z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

1. Ustawa ma także zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 

w/w ustawy w życie (tj. 18 kwietnia 2020 r.). 

2. Zgodnie z art. 79 ust. 5 w/w ustawy do dnia 30 września 2020 r. w/w ustawa zawiesiła stosowanie 

przepisu ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium studentom, którzy studiują dłużej 

niż 6 lat  – tym samym studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 12 semestrów, mogą 

otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

1. Zgodnie z art. 15h ust. 1 w/w ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego 

ważność: 

• upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod 

warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje 

ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności 

albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

• upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do 

upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 


