
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 2. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jaro-

sława Gowina 

Szanowny Panie Premierze! 

Zwrócili się do mnie ostatnio studenci jednego z polskich seminariów duchownych, przedstawiając nastę-

pującą kwestię. 

„Jako klerycy (studenci w seminarium duchownym) mamy problem ze złożeniem wniosku o stypendium 

socjalne. Z uwagi na specyfikę studiów nie mamy możliwości podjęcia pracy i stypendium jest dla nas jedy-

nym źródłem środków koniecznych do studiowania. Nasza sytuacja jest wyjątkowa. Duża część naszych stu-

dentów jest po 26. roku życia (jak np. ja) i nie rozlicza się z rodzicami (a co za tym idzie, nie jest na ich 

utrzymaniu). Stąd najczęściej nasze dochody są zerowe lub poniżej progu, co poświadcza urząd skarbowy. 

Z racji na te fakty nie mamy możliwości zdobycia wymaganego przez uczelnię dokumentu z miejskiego 

ośrodka pomocy społecznej, który (powołując się na ustawę regulującą jego działanie) nie może nam wysta-

wić zaświadczenia o określonej przez uczelnię (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, do którego 

jesteśmy afiliowani) treści, a co za tym idzie, nie możemy spełnić wymagania określonego w art. 88 ust. 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 2018 r. poz. 1668). 

Jak możemy przeczytać na Państwa stronie, istnieje inne rozwiązanie tej sytuacji: (źródło: 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/stypendium-socjalne-ważne–informacje-dotyczące-zaswiadczen-z-ops). 

Trzeci akapit brzmi następująco. 

«Co się dzieje, jeżeli student nie dołączy zaświadczenia? 

Student, który nie dołączył do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, wskazuje przyczyny 

powyższego oraz przedstawia dokumenty potwierdzające źródła utrzymania rodziny (art. 88 ust. 5 ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

Na podstawie złożonych przez studenta wyjaśnień i dokumentów organ przyznający stypendium ocenia 

w postępowaniu administracyjnym, czy wskazana przez studenta przyczyna braku ww. zaświadczenia jest 

uzasadniona, a źródło utrzymania rodziny w sposób wystarczający i wiarygodny udokumentowane». 

Tutaj rodzi się moje pytanie: czy fakt, że miejski ośrodek pomocy społecznej odpowiada (na piśmie), że 

nie może wystawić wymaganego zaświadczenia, jest przyczyną uzasadnioną oraz czy zaświadczenie z urzędu 

skarbowego i nasze oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, braku innych dochodów oraz 

fakcie niefigurowania w rejestrze MOPS można uznać za wystarczające i wiarygodne udokumentowanie 

dochodów? Czy uczelnia w takiej sytuacji może przyznać stypendium socjalne?”. 

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także, o ile to możliwe, za pomoc w tej spra-

wie. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Filip Libicki 

 
 


