Wniosek o przyznanie
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Dziekan Wydziału
...............................................
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
im. Józefa Rusieckiego
Rok akademicki ............... /...............
( wpisać rok )
NR KONTA STUDENTA

Telefon kontaktowy

Mail

DANE STUDENTA (Proszę wypełnić drukowanymi literami ) (zakreślić odpowiedni kwadrat)

Imię

Nazwisko

Kierunek i stopień studiów Rok studiów
stacjonarne

Nr indeksu

Tryb studiów
niestacjonarne

Adres zameldowania na pobyt stały

Proszę o przyznanie mi stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim
............... /............... (wpisać rok)
Uzasadnienie:
Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu*:
lekkim
umiarkowanym
znacznym
Kod niepełnosprawności:………………………………
Do wniosku dołączam orzeczenie właściwych organów stwierdzające stopień niepełnosprawności.
Dołączone orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane *:

na stałe
na okres od: .................................do: .................................
OŚWIADCZENIE STUDENTA
Świadomy /a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu bezpodstawnie
pobranego świadczenia oświadczam ,że informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :
Oświadczenie.

wniosek wpłynął dnia

data i podpis studenta

........................................
podpis przyjmującego

*właściwe zaznaczyć

1

………………………………………….
Nazwisko i imię studenta
………………………………………….
………………………………………….
Adres
………………………………………….
Wydział
………………………………………….
Kierunek studiów, rok studiów

OŚWIADCZENIE
Uprzedzona/y/ o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk §1, który brzmi: Kto, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. / Dz. U. z
1997 r. nr 88, poz. 553/ oświadczam co następuje:


wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki
.......... / .......... (wpisać rok) złożyłam/em tylko na kierunku .............................................................
stanowiącym tryb studiów stacjonarnych *niestacjonarnych * w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im.
Józefa Rusieckiego;



zapoznałam/em się z treścią art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005
r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) i potwierdzam, że
studiuję*/ nie studiuję * na innym kierunku (podać jakim) …………………………........................
w uczelni (podać nazwę uczelni) ……………………………….........................................................
oraz, że nie otrzymuję żadnych świadczeń stypendialnych

*



zapoznałam/em się z treścią art. 184 ust.5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005
r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) i oświadczam, że jestem uprawniona/y do pobierania
świadczeń



wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego w
Olsztynie danych osobowych zawartych we wniosku o świadczenia pomocy materialnej (zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.218 Dz. U. 2018, poz. 1000)

Treść art. 184 ust.4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „Student studiujący równocześnie na kilku
kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na
jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów”
Treść art. 184 ust.5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku
studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173,
chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego
magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.”

Olsztyn, dnia ………………………

…………………………………………..
podpis składającego oświadczenie

* niepotrzebne skreślić
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