
Bielsko-Biała, dnia ....................................          Przyjęto dnia : 

 

 

W N I O S E K 

o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr 

...................................  w roku akademickim ............................ 

 

 

Niniejszym proszę o przyznanie mi stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na 

podstawie niżej przedstawionych danych : 

 

1. Dane osobowe studenta 

1.1 Imiona i nazwisko ........................................................................... 

1.2 Nr albumu ....................................................................................... 

1.3 Semestr/system studiów.................................................................. 

1.4 Data urodzenia ................................................................................ 

1.5 Seria i numer dowodu osobistego ................................................... 

1.6 Wydanego przez .............................................................................. 

1.7 PESEL .........................................NIP............................................. 

1.8 Imiona rodziców .............................................................................. 

 

2. Adres zamieszkania studenta 

2.1 Kod pocztowy .........-.......................... 

2.2 Miejscowość ......................................................................... 

2.3 Ulica ...................................................................................... 

2.4 Nr domu / nr mieszkania ....................................................... 

2.5 Telefon/mail .......................................................................... 

2.6 Adres do korespondencji* :     jak wyżej       inny: ..................................  

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

 

 Wnoszę o przyznanie mi stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na 

podstawie  orzeczenia .............................................................. o ...................................... 

stopniu  niepełnosprawności. 

 

       Termin ważności orzeczenia…………………………………………….. 

 

3. O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych – aż do 

wydalenia mnie z Uczelni włącznie i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy materialnej - 

oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki 

i Zarządzania w Bielsku-Białej. 

Zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przyznanego mi stypendium, a w szczególności 

wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeniowa, strona internetowa), 

moich danych osobowych umieszczonych w liście rankingowej. Zostałem poinformowany o 

przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 
        ........................................................ 

                                                                                                     podpis wnioskodawcy 

 



4. Rachunek bankowy 

 

W związku z przyznaniem świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 

................................. proszę o przelewanie środków pieniężnych na niżej podane moje 

konto bankowe: 

NAZWA BANKU  

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

Nr rachunku :    

                          

 

 

.......................................................... 
       (czytelny podpis studenta) 

 

 
 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 


