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W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2013 r. nr DPP-II-079-5403-35-AMW/13 

dotyczące Uchwały nr 31 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 25 czerwca 2013 r. 

w sprawne zniesienia nierównego traktowania odbiorców pomocy stypendialnej oferowanej 

przez organizacje pozarządowe, uprzejmie informuję,, iż w obszarze szkolnictwa wyższego, 

będącym w kompetencji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zapewniony 

jest powszechny i równy dostęp do wsparcia finansowego ze środków publicznych, 

a także istnieją podstawy prawne do przyznawania studentom i doktorantom pomocy 

materialnej oraz stypendiów za wyniki w nauce i naukowych ze środków pozabudżetowych.

Pragnę nadmienić, iż we wspomnianej Uchwale Rada Działalności Pożytku 

Publicznego odnosi się -  w zakresie art. 179 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -  Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) -  do nieaktualnego stanu 

prawnego, obowiązującego przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie 

ustawy -  Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 

84, poz. 455, z późn. zm.), tj. przed dniem 1 października 2011 r. Zgodnie z obecnym 

brzmieniem wskazanego artykułu, z dochodu rodziny studenta ustalanego w celu oceny prawa 

do stypendium socjalnego wyłączone są:

1) świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymywane na 

podstawie przepisów ustawy -  Prawo o szkolnictwie wyższym',
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2) stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

3) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów otrzymywane na podstawie ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

4) świadczenia, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ww. ustawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w związku z trwającymi obecnie w resorcie 

szkolnictwa wyższego pracami legislacyjnymi dotyczącymi nowelizacji ustawy -  Prawo 

o szkolnictwie wyższym, wszelkie zgłaszane propozycje zmian, w tym także w toku 

prowadzonych aktualnie konsultacji społecznych, będą szczegółowo analizowane.

Warto również dodać, że ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) systemowo (niezależnie od źródła 

finansowania oraz podmiotu udzielającego wsparcia) do dochodu branego pod uwagę przy 

ocenie prawa do świadczeń rodzinnych wlicza pomoc stypendialną o charakterze socjalnym, 

natomiast wyłącza z dochodu stypendia za wyniki w nauce oraz inne formy wsparcia

0 charakterze naukowym. Jednakże zagadnienia dotyczące zasad przyznawania świadczeń 

rodzinnych znajdują się w zakresie kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 

w związku z czym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest uprawniony do ich oceny

1 ewentualnej zmiany.
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