Załącznik nr 3 do Regulaminu
z dnia 22 września 2017r.

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI(drukować dwustronnie)
UWAGI:

Stopień niepełnosprawności

……………………………
……………………………
………..…………………
……………………………
……………………………
…………………………

…………………………

Data złożenia i podpis osoby
przyjmującej:

Ważność orzeczenia

………………..…………

………………………………

Data i podpis pracownika

Zarejestrowano pod numerem:

………………………….

………………………………

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ
o przyznanie
Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

CZĘŚĆ I
1.

Proszę o przyznanie stypendium specjalnego w roku akademickim 20........./20........

2.

Dane wnioskodawcy:

Imię(imiona) i Nazwisko

Data urodzenia, miejsce urodzenia
Specjalność 1

3.

nr albumu

rok studiów

semestr

Adres zameldowania/do korespondencji

Ulica, numer domu i mieszkania

Kod pocztowy, miejscowość

Numer telefonu

E-mail

TAK / NIE 2

4.

Otrzymałem/am już wcześniej stypendia w WSAP :

5.
6.

Pobierałem/am stypendia przez następujące semestry : ………………………………..
Ubiegam się również o3:
 stypendium rektora dla najlepszych studentów
 zapomogę
 stypendium socjalne

(jeśli tak proszę wypełnić punkt 5)

7. Proszę o dokonanie przelewu przyznanego mi stypendium na podany niżej nr konta, którego jestem właścicielem4.

1

dotyczy wyłącznie studentów III roku
niepotrzebne skreślić
3
właściwe zaznaczyć
4
każdy student podaje swój numer konta. Osoby, których konto uległo zmianie lub składają wniosek po raz pierwszy do wniosku
załączają potwierdzenie z banku.
2

1
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CZĘŚĆ II
8. Posiadam orzeczenie o:
 lekkim stopniu niepełnosprawności / częściowej niezdolności do pracy / III grupie inwalidzkiej
 umiarkowanym stopniu niepełnosprawności / całkowitej niezdolności do pracy / II grupie
inwalidzkiej
 znacznym stopniu niepełnosprawności / całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji / I grupie inwalidzkiej
9. Do wniosku załączam (właściwe zaznaczyć X):
 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności*
* W przypadku kopii dokumentów wymagane jest ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem.

CZĘŚĆ III OŚWIADCZENIA
(WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO)

10. Oświadczenie studenta do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Oświadczam, że właściwe zakreślić:
1) nie złożyłem(am) wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, nie pobieram i nie
będę pobierał(a) tego stypendium na innej uczelni niż Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
2) równocześnie jestem studentem(ką) innej uczelni ………………………………………………………………..
(nazwa uczeni i kierunku)
3) ukończyłem(am) studia wyższe ……………………………………………………………………………………..
(data ukończenia i nazwa uczelni)
4) nie ukończyłem(am) studiów wyższych,
5) jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb państwowych,
6) nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb
państwowych,
7) zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce,
8) zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu pomocy materialnej i wyrażam zgodę na
potrącenie świadczeń nienależnie pobranych z otrzymanych stypendiów,
9) podane przeze mnie informacje i załączone dokumenty są prawdziwe, jestem świadomy(a)odpowiedzialności
karnej za fałszywe zeznania z art.233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny oraz odpowiedzialności
cywilnej z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny za szkodę wyrządzoną niezgodnym
z prawdą oświadczeniem,
10) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę
Administracji Publicznej w Ostrołęce danych zawartych w niniejszym wniosku oraz złożonych do wniosku
dokumentach.

Ostrołęka, dnia ..................................

.

................................................................
własnoręczny podpis studenta
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CZĘŚĆ IV (WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA)
Komisja Stypendialna WSAP postanowiła:
1. Nie przyznać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych



z powodu utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
inne ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2. Przyznać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim …………./…………:
Stopień
niepełnosprawności

Lekki

Umiarkowany

Znaczny

Stopień posiadany przez
wnioskodawcę5

Wysokość stypendium

…………………………………….

…………………………….…………

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

Wiceprzewodnicząca Komisji Stypendialnej

Ostrołęka, dnia ……………………………. r.

5

Zaznaczyć „X” posiadany przez wnioskodawcę stopień niepełnosprawności
3

