
Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości , przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w  Lingwistycznej Szkole 

Wyższej w Warszawie 

 
Data złożenia wniosku: …………………………………………. 

 

Podpis pracownika Uczelni……………………………………. 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

Część A – wypełnia student 

I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium 

Imię i nazwisko 

PESEL Numer albumu 

 Tryb studiów 

Stacjonarne * 

Niestacjonarne* 

Rok studiów Semestr Studia: 

I stopnia* 

II stopnia* 

Miejsce stałego zamieszkania 

 

 

 

Telefon 

Adres korespondencyjny studenta 

 

 

 

Adres e-mail 

* właściwe podkreślić 
II. Proszę o przyznanie w roku akademickim ........................stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych
 

 

Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:
 *) 

 posiadam orzeczony następujący stopień niepełnosprawności : 

lekki / umiarkowany / znaczny* 
Tak/ Nie 

 po ukończeniu w dniu ……………………………….. studiów pierwszego 

stopnia kontynuuję naukę w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra 

Tak/ Nie 

 ukończyłam/em studia pierwszego stopnia 
Tak/ Nie 

 ukończyłam/em studia drugiego stopnia 
Tak/ Nie 

 ukończyłam/em jednolite studia magisterskie 
Tak/ Nie 

*niewłaściwe skreślić 

 



 

III.  W przypadku przyznania świadczeń proszę  o dokonanie przelewu na moje konto: 

 

Nazwa i oddział Banku .............................................................................................................. 

Nr konta  

                          

 

 

 

 

                                                                                                   ………………………………… 

        data i podpis studenta 

 

IV. Załączniki: 

 

1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym 

kierunku studiów. 
2. Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność:  

 
- …………………………………….. 

- …………………………………….. 

- …………………………………….. 

 

Świadoma/Świadomy odpowiedzialności** karnej za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, oświadczam, że wniosek i wszystkie załączone do niego 

dokumenty oraz dane w nich zawarte, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą procesu rozpatrywania i przyznawania stypendiów, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922.) 

Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.  

Jestem świadomy, że jeżeli po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim 

kierunku studiów, nie przysługuje mi prawo do stypendium, chyba że kontynuuje studia po 

ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub 

równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

Jestem świadomy, że prawo do świadczeń pomocy materialnej przysługuje mi tylko na jednym 

kierunku studiów, tylko w jednej uczelni. 

 

 

............................................................. 

                                                                         (data i podpis studenta) 

 

 
 

Pouczenie: 
**  Odpowiedzialność kar na i dyscyplinarna za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń wynika z: 

Art. 233 ustawy Kodeks karny (odpowiedzialność karna do3 lat pozbawienia wolności); 

Art. 212 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (kary dyscyplinarne –aż do wydalenia z uczelni włącznie). 

 

 



 

 

 

 

Część B- wypełnia Uczelnia 

 

 

Decyzja o przyznaniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej 

 

I.   Przyznaje się stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w kwocie: 

 

……………………………………zł 

 

 

              ................................................................................. 

                                          data i podpis  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II.  Nie przyznaje się stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych   

 

                                      

 

................................................................................. 

                                          data i podpis  

 

 

 

Adnotacje: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

Wyjaśnienia 

 

 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu 

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.  

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) uznaje równoważność 

orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo 

długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w 

życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły ważności. 

3. Wysokość stypendium specjalnego uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. 

4. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

2) częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to 

traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności, 

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 

5. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  

3) częściowa niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 

1998 roku,  

4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 

6. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

3) stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jeżeli uprawnia 

do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku i 

nie utraciło mocy po tym dniu; 

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. 


