
STYPENDIA  MINISTRA 
 

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się: 

 znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami 

lub 

 znaczącymi osiągnięciami sportowymi. 

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium 

tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 
Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i 

jednolitych studiach magisterskich. 

Stypendium nie przysługuje studentowi: 

 jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat, 

 posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

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

pierwszego stopnia. 

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa 

Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Każdy student, który planuje złożyć wniosek o 

stypendium ministra (nie mylić ze stypendium rektora) samodzielnie wypełnia i składa taki 

wniosek w systemie OSF, po uprzednim zgłoszeniu się do Biura ds. Pomocy Materialnej w 

celu otrzymania dostępu do tego sytemu (login i hasło). Studenci, którzy posiadają już konta 

w systemie ZSUN/OSF również muszą zgłosić się o nowe konto. 

Aby założyć konto, student powinien zgłosić takie zapotrzebowanie wysyłając maila z 

domeny UW na adres stypendiumministra@uw.edu.pl do określonego dnia października 

bieżącego roku,  podając w zgłoszeniu imię, nazwisko, numer albumu (indeksu) oraz 

pełną nazwę jednostki, z której stara się o stypendium ministra. Zgodnie z § 3 ust. 3 

zarządzenia nr 279 Rektora UW z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej 

Uniwersytetu Warszawskiego wiadomość może zostać pozostawiona bez odpowiedzi i 

rozpoznania, o ile wiadomość nie zostanie wysłana z adresu poczty powiązanej z 

Uniwersytetem Warszawskim. [więcej] 

Biuro ds. Pomocy Materialnej wyśle dane do logowania każdemu studentowi zgodnie z 

chronologią przysłania maila. 

Po zakończeniu wypełniania wniosku student powinien poinformować o tym BPM wysyłając 

maila na adres stypendiumministra@uw.edu.pl (zachowując ciągłość korespondencji) 

Wnioskodawcą stypendium ministra jest wyłącznie rektor uczelni, który w określonym terminie 

powinien zgłosić wnioski studentów do ministerstwa wyłącznie przez system Zintegrowanego 

Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Po tej dacie system 

ZSUN/OSF automatycznie zakończy nabór wniosków. 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie Biura 

ds. Pomocy Materialnej: 

https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-ministra/ 
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