
data złożenia – wypełnia STUDENT:  
dzień…… miesiąc……. rok 2016 

 

UWAGA !!! WNIOSEK ZAWIERA 2 STRONY 

 

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 

 

Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania         Wydział Zamiejscowy w Lęborku 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ  

STYPENDIUM SOCJALNEGO DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

na rok akademicki 2016/2017 

 

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………..… 

2. Numer albumu ……………………….. 

3. Kierunek studiów …………………………………………………………...... rok ………… semestr ……… 

4. Forma studiów: stacjonarne       niestacjonarne 

5. Poziom studiów: pierwszego stopnia       drugiego stopnia        jednolite magisterskie 

6. Adres stałego zamieszkania: ………………………………………………………………………….……..... 

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

7. Dokładny adres korespondencyjny: ………………………………………………………………….……….. 

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

8. Telefon stacjonarny ……………………………………. komórkowy …………………………………. 

9. Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….………. 

 

Proszę o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych 

 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że posiadam lekki/ umiarkowany/ znaczny* stopień niepełnosprawności orzeczony przez 

(podać  nazwę instytucji, datę i numer decyzji oraz okres, który decyzja obejmuje): 

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

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

W/W DECYZJA MUSI BYĆ ZAŁĄCZONA!!!!! 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

1. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu 

Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) – „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 

odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 



wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.); zapoznałem/am się z regulaminem trybu i zasad 

przyznawania pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów Wyższej Szkoły 

Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 

 

2. Podane przez mnie informacje i złożone dokumenty są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

3. Nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie świadczenie pomocy materialnej dla studentów na innym 

kierunku/uczelni*. 

 

4. W przypadku otrzymania świadczenia pomocy materialnej na innym kierunku lub uczelni, fakt ten zgłoszę 

niezwłocznie do Komisji Stypendialnej, a nienależnie pobrane świadczenia zostaną przeze mnie zwrócone. 

 

5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WSAiB danych osobowych zawartych we wniosku. 

 

 

 

………………………………………………. 

data i podpis wnioskodawcy   

*właściwe zakreślić 

Załączniki: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

3. …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


