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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W ROKU AKADEMICKIM …………./………….. 

 
Część A – wypełnia Student 
 
1. Dane osoby ubiegaj ącej si ę o przyznanie stypendium: 
 
Imię i Nazwisko: 

 

Nr albumu: 

Kierunek studiów: Rok studiów: 

Obywatelstwo: Tryb studiów: 

Nr telefonu: Email: 

Ulica nr domu/lokalu: 
Adres zameldowania: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Nr rachunku bankowego: 

_ _ -_  _  _  _ - _  _  _  _ -_  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _  _ 
 

 
 
2. Oświadczam, Ŝe: 

– Nie pobieram / nie ubiegam si ę o przyznanie świadcze ń pomocy materialnej 
na innym kierunku studiów. 

– Jestem absolwentem studiów I°                tak               nie 
 
– Jestem absolwentem studiów II°               tak                nie 

 
– Zapoznałem(am) się z zasadami i warunkami przyznawania stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych, Ŝe podane wyŜej informacje są 
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz Ŝe jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej oraz dyscyplinarnej za fałszywe zeznania1 

– Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr. 
133, poz. 883) wyraŜam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych 
osobowych do celów stypendialnych. Zostałem(am) poinformowany  
o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

– Z decyzją Komisji Stypendialnej zapoznam się osobiście. Zostałem pouczony, iŜ od 
decyzji KS przysługuje mi prawo odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji (ogłoszenia list). 

 
Wrocław dnia:……………………..…podpis Studenta:……………………………………………! 
 
 

                                                 
1 art. 286 Kodeksu Karnego – „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 naleŜytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy 
Prawo o Szkolnictwie WyŜszym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 
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3. Do wniosku doł ączam:  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………….……
………………………………………………………………………….……….………………………
………………………………………………………………………………………….……………. 
Część B – wypełnia Uczelnia                         
 

Decyzja Komisji Stypendialnej 
 

Na podstawie art. 173 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 
164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Fizjoterapii we 
Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Pana(i):  
 
……………………………………………………………………………nr albumu……………….. 
 
Komisja stypendialna przyznaje/nie przyznaje2 w roku akademickim…………../…….…… 
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w kwocie ………………………….zł/m-c. 
 

 
Uzasadnienie decyzji 

 
Ze złoŜonych przez Pana/Panią dokumentów wynika, Ŝe student posiada orzeczenie o: 
……………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………. 
 
Komisja nie przyznała stypendium z powodu: 

a) niekompletności wniosku, 
b) innego………………………………………………………………………………………. 

 
 
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej  
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (ogłoszenia list).   
 
 
Wrocław dnia:…………………podpis Przewodniczącego Komisji:…………………………… 
 

                                                 
2 Niepotrzebne skreślić 


