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Warszawa, 18 grudnia 2020 r.

Pan
Paweł Maczyński
Przewodniczący
Polskiej Federacji Związkowej
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej
Szanowny Panie Przewodniczący,
odpowiadając na pismo znak PFZ/W/343/2020 w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej
polegającej na zmianie art. 88 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), przedstawiam
poniższe informacje.
Zgodnie z art. 88 ust. 4 ww. ustawy student o dochodzie na osobę w rodzinie
nieprzekraczającym kryterium dochodowego obowiązującego w systemie pomocy społecznej,
jest zobowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w uczelni
zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej (albo centrum usług społecznych) o sytuacji
dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Na tej podstawie studenci wnioskują o wydanie
stosownego zaświadczenia.
Ośrodek pomocy społecznej (albo centrum usług społecznych) wydaje zaświadczenie
o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny na potrzeby postępowania
w sprawie przyznania stypendium socjalnego na podstawie posiadanych informacji
o beneficjentach pomocy społecznej. Dostarczone przez studenta zaświadczenie jest
dodatkowym środkiem dowodowym, podlegającym ocenie przez organ przyznający
stypendium (czyli rektora albo komisję stypendialną) łącznie z pozostałym materiałem
zgromadzonym w aktach sprawy.
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej (albo centrum usług społecznych) nie ma
dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np.
z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia pomocy społecznej, nie może wydać
studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ww. ustawy. Przepis ten nie
stanowi bowiem podstawy do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Student, któremu odmówiono wydania zaświadczenia lub wydano zaświadczenie, w którym
zamiast danych na temat sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny, widnieje informacja, że
rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznych, nie jest
pozbawiony możliwości otrzymania stypendium socjalnego. Ustawa – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce przewiduje na tę okoliczność stosowne rozwiązanie w art. 88 ust. 5. Zgodnie
z tym przepisem uczelnia przyzna stypendium socjalne studentowi, który z uzasadnionych
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przyczyn nie mógł dostarczyć zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o żądanej przez
ustawę treści, oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny.
Jednocześnie nadmieniam, że szczegółowe informacje dla uczelni oraz studentów na temat
stosowania omawianego przepisu w prowadzonych przez uczelnie postępowaniach
dotyczących przyznania studentowi stypendium socjalnego, są dostępne na stronie
internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
https://www.gov.pl/web/nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2019-r,
a także na stronie poświęconej procesowi wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce:
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/stypendium-socjalne-wazne-informacje-dotyczacezaswiadczen-z-ops.
Ponadto komunikat na temat wydawania studentom omawianych zaświadczeń został
rozpowszechniony wśród ośrodków pomocy społecznej za pośrednictwem Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej (m.in. poprzez platformę em@tia).
Jednocześnie informuję, że obecnie w resorcie szkolnictwa wyższego i nauki rozważana jest
zmiana omawianego artykułu przy okazji nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce. Wstępna koncepcja zmiany zakłada utrzymanie dla studentów o najniższym
dochodzie obowiązku dołączenia do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, zaś w przypadku, gdy rodzina nie korzysta
z tego wsparcia, niezbędne będzie udokumentowanie przez studenta źródeł utrzymania
rodziny w inny sposób. Tym samy znacząco zmniejszy się liczba wnioskujących do ośrodków
pomocy społecznej o wydanie takiego zaświadczenia.
Z up. Ministra
Anna Budzanowska
Podsekretarz Stanu
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