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 *WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI            Gdańsk, dn. …………….. 
ATENEUM – Szkoła Wyższa w Gdańsku 

Wniosek o przyznanie  stypendium SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Na rok akademicki /semestr zimowy / semestr letni *) w roku akademickim  20…/20…  

 
 

                             
Nazwisko i imiona:                                            

N                     

I                     

Uczelniana Komisja Stypendialna                                        

  

 

 

Nr albumu:     

 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ……………        WAŻNOŚĆ ORZECZENIA do: …………………                      SYMBOL PRZYCZYNY NIEPEŁN.:……………………. 

 

Semestr (I, II, III, IV, V, VI): …..  (zaznacz odpowiednio)  : 

Tryb studiów (zaznacz odpowiedni) :  
W. Europeistyki, Politologii  i 

Dziennikarstwa 
W. Neofilologiczny W. Studiów Edukacyjnych 

M.W. Biznesowo- 

Lingwistyczny 

I Stopnia (Licencjackie) 

II Stopnia 

(Magisterskie) 

 Europeistyka DiKS Filologia NOR Pedagogika Business and Languages 

stacjonarne niestacjonarne  

     

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

                                                                    (SPECJALNOSĆ) 

 

Telefon kontaktowy:  

Komórka:    -    -     Stacjonarny:   -    -   -   

Adres stałego  zameldowania (Z)/korespondencyjny(K): (jeśli korespondencyjny taki sam jak zameldowania nie wypisywać) 

     e-mail Kod pocztowy Miejscowość Ulica, numer domu/ mieszkania 

 

 

 

 

   

 
 
PRZYZNANE ŚWIADCZENIA PROSZĘ  PRZELAĆ NA RACHUNEK BANKOWY: 
Nazwisko i imię właściciela konta:......................................................................................................................... 

Adres właściciela konta ...................................................................................................................... 
Nazwa banku:..........................................................................................................................................................  

                                

 

OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ NA INNYCH KIERUNKACH 

 
 

Na podstawie art.184 ust.7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, iż nie ubiegam się i nie  pobieram stypendium 
specjalnego dla osób niepełnosprawnych  na więcej niż na jednym kierunku studiów. 

 
                                                                                                                                                     …………………………….. 
                                                                                                                                                         Podpis wnioskodawcy 
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Oświadczam że: 
 

1. Studiuję dodatkowo: obowiązkowo wypełnić   

□ TAK             □ NIE 

Studia:       □ I stopnia                □ II stopnia             □ jednolite magisterskie                  □ doktoranckie                  
 
……………………………………….……………….………………………….………………………………………………………… 

(nazwa Uczelni, kierunek, rok studiów, przewidziany regulaminem uczelni planowany termin ukończenia studiów) 

2. Ukończyłem/-am  studia:   obowiązkowo wypełnić  

□ TAK             □ NIE 

Studia:       □ I stopnia                □ II stopnia             □ jednolite magisterskie      □ doktoranckie                              
 
..............……………………….……………….………………………….…………..…………………………………………………...... 
(data ukończenia studiów, nazwa Uczelni, kierunek) 

3. Po ukończeniu studiów I stopnia, studiowałam/-em, ale nie ukończyłam/-em studiów □ II stopnia  lub □ jednolitych 

magisterskich     

   □ TAK -przez ile lat pobierałam/-em pomoc materialną 

...................................................................................................................................................................................................... 
(Student, który po ukończeniu studiów I stopnia podjął ww. studia i ich nie ukończył zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o 
wszystkich formach i okresie otrzymywanej pomocy materialnej)   

    □ NIE 

                
4. W przypadku otrzymania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku lub Uczelni, fakt ten zgłoszę niezwłocznie do komisji 

Stypendialnej a nienależnie pobrane świadczenia zostaną przeze mnie zwrócone. 
5. zapoznałam/em* się z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentów w 

Ateneum-Szkole Wyższej. 
 
 

Świadomy: odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, jak również odpowiedzialności dyscyplinarnej z tego tytułu, skutkującej  nawet  
ukaraniem karą wydalenia mnie z Uczelni,  konieczności zwrotu nieprawnie pobranych środków finansowych oraz odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 k.k. 
"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" 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem 

                                                                                                                                                              …………………………     
                                                                                                                                                                                       podpis wnioskodawcy                                                          

          

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.tekst jednolity(Dz.U. Dz 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez  Ateneum-Szkołę Wyższą danych osobowych zawartych we wniosku 

Gdańsk dnia…………                                                                                                                         …………………………     
                                                                                                                                                                                        podpis wnioskodawcy                                                                   

 
*) Do wniosku należy dołączyć kopię  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

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

ADNOTACJE URZĘDOWE: 
Przyznano/nie przyznano* stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 
Na semestr zimowy/ letni /rok akademicki *) 20……/20……… 
Data rozpatrzenia wniosku……………………………… 
Podpisy Uczelnianej  Komisji Stypendialnej                                                        

               

           …………………………………….. 

                           

           ……………………………………. 

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


