
Załącznik Nr 13 do Regulaminu świadczeń dla studentów TSW ANS 
 

 
Data  złożenia wniosku  ...................................  podpis pracownika Rektoratu / Dziekanatu ....................... ............ 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   

W ROKU AKADEMICKIM ____/____ 
        

 

Proszę o przyznanie w roku akademickim _____/______ zgodnie z Regulaminem świadczeń studentów 

Tarnowskiej Szkoły Wyższej stypendium dla osób niepełnosprawnych z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności 

w stopniu: 

 

  lekkim                 umiarkowanym        znacznym 

 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA STUDENT 
 

I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium 
IMIĘ I NAZWISKO 

PESEL NUMER ALBUMU 

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW 

TRYB STUDIÓW 

stacjonarne / niestacjonarne* 

ROK STUDIÓW 

I / II / III /IV/V* 
SEMESTR 

I / II / III / IV / V / 

VI/VII/VIII ** 

GRUPA 

MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA STUDENTA 

 

ADRES KORESPONDENCYJNY STUDENTA 

 

TELEFON KONTAKTOWY ADRES E-MAIL 

**właściwe podkreślić 

 

Oświadczam, że posiadam: (*właściwe podkreślić): 
 

1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub 

okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną  

na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych 

przepisach, przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych 

przepisach, 

4)   orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

5)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników; 
 

Uzasadnienie wniosku: 
 

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

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

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

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

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

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17066846_art%283%29_29?pit=2016-09-22
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17066846_art%283%29_30?pit=2016-09-22
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17066846_art%283%29_35?pit=2016-09-22
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17066846_art%283%29_36?pit=2016-09-22


Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności: 
 

1. ........................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................... 

 

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

                (miejscowość, data)                                                                                            (podpis) 

 
 

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA STUDENT: 
 

OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO 

 

Proszę o dokonanie przelewu świadczeń  na rachunek: 
 

nazwa i adres banku ................................................................................................................ nr rachunku: 

                                                                                                                                  
 

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

              (miejscowość, data)                                                                                               (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE O OKRESIE STUDIOWANIA 
 

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z: art. 233 § 1 kk („kto składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”), na podstawie art. 286 § 1 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 odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 307 ust. 1 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce („student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących  

w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta”) i w związku z tym oświadczam, że: 

 

1) potwierdzam, że: nie studiuję/ studiuję na innym kierunku studiów  ………..…………..….…… 

    …..……………………………………..………………………………………………………………… 
(należy podać nazwę kierunku studiów oraz nazwę uczelni i datę rozpoczęcia studiów) 

2)  nie otrzymuję / otrzymuję na w/w kierunku: stypendium socjalne, stypendium dla osób  niepełnosprawnych, stypendium  

rektora, zapomogę;  i zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić TSzW ANS o ich zakończeniu, 
 

3)  odbywałem/-am/ nie odbywałem/-am już studia pierwszego stopnia; drugiego stopnia   

        lub  jednolite magisterskie przez  łączną ilość lat ….…..;  

4)   ukończyłem/-am nie ukończyłem/-am, do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną studia:  

               pierwszego stopnia, drugiego  stopnia, jednolite magisterskie. Data obrony ……………..; 

 

 

Ogółem od ukończenia szkoły średniej do chwili złożenia wniosku studiowałem łącznie przez..………lat 

tj. w okresie (dzień-miesiąc-rok): od: …………………..…….do …………………..……. 

 

…………………………………………….                                           ………………………………………… 
                       (miejscowość, data)                                                                                                                                     (podpis studenta) 

 

                          



KLAUZULA INFORMACYJNA: (wypełnia student)  
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:  

  1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przyznawaniem świadczeń studentom, oraz innym osobom uprawnionym jest 

Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych, reprezentowany przez Rektora.  

2. W Tarnowskiej Szkole Wyższej Akademii Nauk Stosowanych powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: 

uczelnia@tszw.edu.pl, numer tel: 146571055).  

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania świadczeń.  

4.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów     

     przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres archiwizacji dokumentacji.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze).  

6.  Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja zadań w zakresie 

przyznawania świadczeń znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana |do podania tychże danych, gdy ubiega się  

o przyznanie świadczeń. 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych. 

                                   

 

    Data i czytelny podpis studenta: ……………………………………………….……. 


