
1 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH 
W ROKU AKADEMICKIM 20…../20..... 

I. Dane studenta : 
Imiona i nazwisko: 
 

Adres do 
korespondencji: 

 

Kierunek studiów: 
 Adres e-mail: 

 

Studia**:  □ STACJONARNE           □ I-go STOPNIA  
              □ NIESTACJONARNE     □ II-go STOPNIA 
                                                        □ jednolite studia 
                                                            magisterskie  

Tel: 

Nr albumu:  
 
…………… 

Rok studiów:  
 
……………… 

Rok akademicki:  
 
20……/20…… 

PESEL 

           

 
Wnoszę o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

 
Oświadczam, że posiadam:** 
 

  Znaczny stopień niepełnosprawności 

  Umiarkowany stopień niepełnosprawności 

  Lekki stopień niepełnosprawności 

  Inne 
 
- Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter: ∗∗) 

  trwały, orzeczenie zostało wydane na stałe 

  okresowy, orzeczenie zostało wydane do dnia: ……………………………………………………..…  
 
Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:  
 
................................................................................................................................................................................................................. 
 
Oświadczam, że posiadałem/ nie posiadałem status studenta w lata ch akademickich ………………………………………………………..………. 

Posiadam / nie posiadam tytuł zawodowy ……………………………… ……………………….  

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

                                        podpis studenta 
 

Proszę o przekazanie kwoty przyznanego w PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu stypendium na konto bankowe 
Nazwa Banku ........................................................................................................................................................ 
 
Nr konta 
bankowego 

                          

Obowi ązkowo nale ży poda ć numer konta bankowego w systemie NRB z 26 znakami cyfrowymi.  
                                ……………………………………… 

                                         podpis studenta 
OŚWIADCZENIE STUDENTA 

 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk – „Kto, w celu osi ągnięcia korzy ści 
majątkowej, doprowadza inn ą osob ę do niekorzystnego rozporz ądzenia własnym lub cudzym mieniem za pomoc ą 
wprowadzenia jej w bł ąd albo wyzyskania bł ędu lub niezdolno ści do nale żytego pojmowania przedsi ębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolno ści od 6 miesi ęcy do lat 8” – oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oświadczam, że dokumenty 
dołączone do wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, zapoznałem/am się z treścią Regulaminu świadczeń dla studentów PUZ 
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Oświadczam, że nie pobieram ani też nie ubiegam się o stypendium dla osób 
niepełnosprawnych w ramach innych kierunków realizowanych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława 
Tarnowskiego w Tarnobrzegu ani na innych uczelniach. 
 

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

podpis studenta 

                                                 
∗ niepotrzebne skreślić 
∗∗ właściwe zaznaczyć 
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II. Wypełnia Komisja Stypendialna: 
 
Komisja Stypendialna na podstawie dokumentacji przedłożonej do wniosku ustaliła, że: 

Student posiada dokument: ..........................................................................................………………………………………….…..…… 

o stopniu niepełnosprawności ….................................................................................................... ważny do ...................................... 

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

data i podpis  
Przewodniczącego Komisji Stypendialnej 

                            Decyzja Komisji Stypend ialnej 

na rok akademicki 20..../20..... 
 

z dnia .................................................... 

Komisja Stypendialna po zapoznaniu się z dokumentacją postanowiła: 
 
1. Przyznać stypendium dla osób niepełnosprawnych w wysokości: ......................... zł/miesięcznie do końca roku akademickiego/na okres                

od .......................... do ........................... * 

2. Nie przyznać stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

Uzasadnienie:............................................................................................................................................................................................................ 

Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej ............................................................................................................................................................ 

Członkowie Komisji Stypendialnej:.................................................................................................................................................................................... 

 
III. Wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna: 

                            Decyzja Odwoławczej Kom isji Stypendialnej 

z dnia ............................................ ........ 

Odwoławcza Komisja Stypendialna po zapoznaniu się z dokumentacją postanowiła: 
1. Utrzymać decyzję Komisji Stypendialnej 

2. Uchylić decyzję Komisji Stypendialnej i przyznać stypendium dla osób niepełnosprawnych w wysokości.......................... zł/miesięcznie                     

do końca roku akademickiego/na okres od ....................... do ........................ * 

Uzasadnienie: .................................................................................................................................................................................................................. 

Podpis Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej………............................................................................................................................ 

Członkowie Odwoławczej Komisji Stypendialnej: .......................................................................................................................................................... 

 
IV. Wypełnia Komisja Stypendialna: 

W związku ze zwiększeniem środków na wypłaty stypendiów na rok akademicki 20……/20…… Komisja Stypendialna postanowiła zwiększyć 

wysokość przyznanego studentowi w dniu ……………….. stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

              Decyzja Komisji Stypendialnej 
z dnia ……………… 

zmieniaj ąca decyzj ę z dnia …………………. 
Komisja Stypendialna postanowiła:  

Zwiększyć stypendium dla osób niepełnosprawnych o kwotę ……..……... zł miesięcznie od dnia ……..…..…. do dnia …….………..,                            

co stanowi…………………zł/miesięcznie. 

Uzasadnienie: ................................................................................................................................................................................................................... 

Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej ……….................................................................................................................................................. 

Członkowie Komisji Stypendialnej:.................................................................................................................................................................................... 

 
IV a. Wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna: 

Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
z dnia ……………………… 

Po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej Odwoławcza Komisja Stypendialna postanowiła: 

1. Utrzymać decyzję Komisji Stypendialnej. 

2. Uchylić decyzję Komisji Stypendialnej i zwiększyć stypendium dla osób niepełnosprawnych o kwotę ……………………. .zł/miesięcznie           

do końca roku akademickiego. 

Uzasadnienie: ................................................................................................................................................................................................................... 

Podpis Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej ………........................................................................................................................... 

Członkowie Odwoławczej Komisji Stypendialnej: .......................................................................................................................................................... 
∗ niepotrzebne skreślić 


