
Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przyznawania stypendiów 

Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022: 

• Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla 

studentów na rok akademicki 2021/2022 

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy: 

 

• art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619) oraz 

• rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie 

stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i 

wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725). 

• rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla 

studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 1637). 

 

Wniosek o przyznanie stypendium przygotowany zgodnie z wymogami określonymi  

w rozporządzeniu należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego, edytowalnego i zapisanego w 

PDF  (nie wolno skanować wydrukowanych wniosków do formatu PDF).  

 

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów 

potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć. 

 

Student, ubiegający się o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące 

osiągnięcia powinien złożyć powyższy komplet dokumentów na nośniku CV/DVD lub przesłać na 

elektroniczną skrzynkę do Prorektor dr Katarzyny GÓRECKIEJ. 

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

ul. Elizy Orzeszkowej 1 (Biuro Rektora) 

60-778 POZNAŃ 

email: prorektor@wsb.net.pl  

w terminie do dnia 12 października 2021 r.  

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. 

UWAGA! W przypadku braków formalnych we wniosku, Uczelnia wystąpi o ich uzupełnienie poprzez 

wezwanie do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, 

że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  
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