Data złożenia wniosku .................................... podpis przyjmującego..........................................................

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Proszę o przyznanie mi stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zgodnie z Regulaminem Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły
Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce oraz Regulaminem przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla studentów studiów dziennych i zaocznych
Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce na rok akademicki __________________.
....................................................
miejscowość i data

......................................................
podpis

I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium (wypełnia student: wyraźne pismo – litery drukowane)
Imię Nazwisko:

PESEL:

Tryb studiów *

Dzienne 

Wydział *

Zarządzanie 

Zaoczne 

Kierunek studiów:

Nr albumu:

Rok studiów:

Semestr:

Miejsce zamieszkania

Telefon kontaktowy:

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość

Województwo

Powiat
Adres e-mail:

Kod

Poczta

*zaznacz właściwe







Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaliczył mnie do ............................................... stopnia niepełnosprawności.
Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter:
 trwały i orzeczenie wydano na stałe
 tymczasowy i orzeczenie wydano na okres do .................................................
Komisja Lekarska ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia zaliczyła mnie do ........................................ grupy inwalidzkiej
Inne .......................................................................................................................................................
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II. Do wniosku załączam zaświadczenie potwierdzające ww. sytuację.
Oświadczenie

Załączniki:

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za
podawanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że:

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. kopię orzeczenia o niepełnosprawności 
2. oświadczenie o niekorzystaniu ze środków PFRON-u…….… 
3. ………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………… 






wszystkie dane wypisane we wniosku są prawdziwe, kompletne i zgodne ze
stanem faktycznym,
zapoznałem się z warunkami wymaganymi do otrzymania stypendium specjalnego
dla osób niepełnosprawnych,
nie pobieram pomocy materialnej na innej Uczelni RP i jednocześnie zobowiązuję
się do niezwłocznego poinformowania WSES w przypadku otrzymania świadczeń
pomocy materialnej na innym kierunku, w tym na innej uczelni.

.

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

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

data i podpis studenta

data i podpis studenta

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r.
Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych
osobowych do celów stypendialnych.

Wyrażam zgodę, po otrzymaniu decyzji przyznającej świadczenia, na przeznaczenie środków
otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów WSES w Ostrołęce na
pokrycie kosztów kształcenia (czesne).
Pozostałe przyznane środki proszę przekazać na mój rachunek bankowy:
.................................................................................................................................
Nr konta bankowego

.........................................................
data i podpis studenta

.........................................................
data i podpis studenta
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