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Wnoszę o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
Orzeczony stopień niepełnosprawności / niezdolność do pracy :
⃞ lekki lub częściowa niezdolność do pracy-orzeczenie ZUS
⃞ umiarkowany lub całkowita niezdolność do pracy-orzeczenie ZUS
⃞ znaczny lub całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji-orzeczenie ZUS

Orzeczenie jest ważne:
⃞ czasowo od dnia………………………….……… do dnia ………………………………………..
⃞ na stałe

Pouczenie
Na podstawie ustawy z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz .1842 z późn.
zm.), oraz Regulaminu przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla studentów WSEH z dn.01.02.2018r.:

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony
w uczelni. Ubiegając się o to świadczenie należy przedłożyć w uczelni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, z późn.
zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo
długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj.
przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności.

Bielsko-Biała, dn.……………………

………………………………………………….
podpis studenta (wnioskodawcy)

Oświadczenie studenta
Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej:
-za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 KK, który brzmi: „Kto składa zeznania mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
/ Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553/
- za przestępstwo określone w art. 286 KK, który brzmi: „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za
pomocą wprowadzania jej w błąd albo wyzyskania błędu niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”
/ Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553/, oświadczam, co następuje:
 potwierdzam, że do wniosku o pomoc materialną w roku akademickiego …………/………..
dołączam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym,
 zapoznałem/-am się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendium,
 oświadczam, że ukończyłem / nie ukończyłem/-am dotychczas żadnego kierunku studiów.
Jednocześnie oświadczam, że nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie pomocy
materialnej na innym kierunku studiów (dotyczy to również innej uczelni),
 oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu przyznawania
i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły
Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku Białej z dnia 01.02.2018 r., jest on dla mnie
zrozumiały i przyjmuję do wiadomości jego treść.
 oświadczam, że jestem / nie jestem* kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem
zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych.

* niepotrzebne skreślić


Ponadto oświadczam, iż jest mi wiadome, że zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym
z dnia 27.07.2005r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.), Art. 184
1. Student studiujący równocześnie na kliku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium
socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla
najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym
przez studenta kierunku studiów.
2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim
kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra,
jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium, student jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować o tych zmianach Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną.

Bielsko-Biała, dn. ……..………………

……….………………………………
podpis studenta (wnioskodawcy)

