
Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej  
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

imię i nazwisko studenta (numer albumu)………………………………..  Jarosław, dnia …………...…… 

PESEL…………………………………...……………………………….. 

program …………………………………………………………………..  e-mail: ……………………..… 

etap ……………………………………………………………………….     

stopień…………………………………………………………………….  nr wniosku …………………… 

Forma.…………………………………………………………………….        

telefon ……………………………………………………………………  Data wpływu:………………… 

adres ……………………………………………………………………... 

konto …………………………………………………………………….. 

 
 

Komisja Stypendialna 

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej 

 im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

 

Wniosek o przyznanie  

stypendium dla osób niepełnosprawnych 

 na rok akademicki 20…./20…. 

 
Proszę o przyznanie mi stypendium dla osób niepełnosprawnych.  

Uzasadnieniem mojego wniosku jest lekki/umiarkowany/znaczny* stopień niepełnosprawności potwierdzony 

orzeczeniem. 

Dokument: Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

Orzeczenie trwałe/czasowe* jest ważne od dnia ………………… do dnia ………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 §1 k. k.) oraz za przestępstwo określone w art. 286 kk - 
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"oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce, oświadczam, że: 

1) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 
kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową 
Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w celu przyznania świadczeń. 

2) Przedstawione we wniosku informacje i dane oraz załączone do wniosku dokumenty dotyczące wnioskowanego świadczenia są kompletne 
iż godne ze stanem faktycznym.  

3) W przypadku otrzymania świadczeń niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w oparciu o nieprawdziwe lub niepełne dane 
zobowiązuję się do zwrotu niesłusznie pobranych kwot świadczeń. Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącenie świadczeń nienależnie 
pobranych z otrzymywanych stypendiów. 

4) Oświadczam, iż zapoznałem/am się z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-
Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. 

5) Zapoznałem/am się z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1 i oświadczam, że nie 
ubiegam się/ubiegam się* o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na innym kierunku studiów (dotyczy również innych 

                                                 
1 Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, 
stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 
* właściwe podkreślić 
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uczelni) oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania uczelni w przypadku uzyskania prawa do pobierania stypendium dla 
osób niepełnosprawnych na innym kierunku. 

6) Zapoznałem/am się z treścią art. 93 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce2  
i oświadczam, że ukończyłem(am)/nie ukończyłem(am)* dotychczas żadnego kierunku studiów. Jeśli TAK, poda ć nazwę uczelni, 
poziom studiów, kierunek, rok ukończenia  

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

7) Jestem/nie jestem* kandydatem na żołnierza zawodowego/żołnierzem zawodowym podejmującym studia na podstawie skierowania przez 
właściwy organ wojskowy i otrzymuj ę pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych. Jestem/nie jestem* funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej/funkcjonariuszem służb państwowych 
podejmującym studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymuję pomoc w związku z pobieraniem nauki 
na podstawie przepisów o służbie. 

8) W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku lub brakach w dokumentacji zobowiązuję się do jego poprawienia/uzupełnienia  
w przeciągu 14 dni od dnia poinformowania mnie o tym. 

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

UWAGA! 

Student wraz z wnioskiem składa Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku  (załącznik nr 5 do Regulaminu) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Załączniki: 

1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 
Jarosław, dnia ……………….                   ………………………………. 

Podpis studenta 
 

 

 

                                                 
2 Art. 93 ust. 2 - Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora i stypendium ministra przysługują na studiach 
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Stypendium socjalne, stypendium dla osób 
niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora i stypendium ministra nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera 
albo równorzędny; b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 
Art. 93 ust. 3 – Przepisy art. 93 ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 


