
 

Data  złożenia wniosku  ................................... 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium   
dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 
 

Część A – wypełnia student 

 
I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium 
 

 
Imię i nazwisko studenta...................................................................... 

 

aktualny rok studiów .................   semestr.......................  

 

studia I stopnia/II stopnia/doktoranckie (podkreślić właściwe)  

 

wydział……………………………………… kierunek……………………………………... 

 

tryb stacjonarny/niestacjonarny   (podkreślić właściwe) 

 

Wydział Warszawa/Gdańsk (podkreślić właściwe) 

 

nr albumu....................... 

 

 

Oświadczam, że posiadam: 
 

1. Lekki stopień niepełnosprawności:* 

1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,* 

2) częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną 
na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych,* 

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym 

orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności,* 

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.* 

 

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności:* 

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, * 

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, * 

3) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów.* 

 



 

3. Znaczny stopień niepełnosprawności:* 

1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 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 lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji orzeczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

rolników,* 

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. * 

 

* właściwe podkreślić 
 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności: 

 

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

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

3. ........................................................................................................................... 

 

    .................................................... 
            (podpis osoby ubiegającej się o stypendium) 

 

Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego 

 
OŚWIADCZENIE STUDENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPEDNIUM SPECJALNE 

 
Oświadczam, że ubiegam się/ nie ubiegam się * o stypendium specjalne na żadnej innej uczelni poza 

PJATK. 

 

Oświadczam, że nie ukończyłam/łem wcześniej żadnych studiów I ani II stopnia (wyjątkiem jest 

student studiów II stopnia, który kontynuuje naukę po ukończeniu studiów I stopnia  po uzyskaniu 

tytułu licencjata bądź inżyniera w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra).   

 

W związku z art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ** 

oświadczam, że pierwsze studia rozpocząłem/rozpoczęłam w roku akademickim …………………… na 

(nazwa uczelni) ………………………………………………………………………………………… .  

 

*właściwe podkreślić 
** Student nie może ubiegać się o stypendium dłużej, niż przez 6 lat na wszystkich uczelniach i 

studiach każdego stopnia łącznie.   

 

..................................................    .............................................. 
                    (miejscowość, data)                              (podpis osoby ubiegającej się o stypendium) 

 
 

 
 



 

Część B – wypełnia student 
 

UWAGA!! Proszę wybrać i wskazać jeden z dwóch podanych niżej wariantów! 
 

 

a) Proszę o dokonywanie przelewu świadczeń na rachunek: 

 

nazwa banku ............................................................................................................................ 

 
nr rachunku: 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem lub współwłaścicielem wyżej wymienionego rachunku.                   

                               

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

               data i podpis studenta 

  

b) Proszę o dokonywanie przelewu świadczeń bezpośrednio na Indywidualne Konto 

Studenckie w celu pokrycia kosztów czesnego.  

                               

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

               data i podpis studenta                                         

O Ś W I A D C Z E N I E 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - 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”), odpowiedzialności 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 cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:  

1) podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym; 

2) przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) dokumentują wszystkie dochody członków mojej 

rodziny, które zobowiązana/y byłam/em wykazać we wniosku; 

3) nie pobieram stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora 

na innej uczelni lub innym kierunku studiów; 

4) zapoznałam/em się z zasadami przyznawania świadczeń określonymi w Regulaminie przyznawania pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów PJATK, w tym z okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do 

świadczeń; 
5) zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; 
6) wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z otrzymywanych stypendiów; 

7) zobowiązuję się niezwłocznie złożyć stosowny wniosek do Komisji Stypendialnej w przypadku zmiany liczby 

członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń, zwłaszcza uzyskania i utraty 

dochodu, zmiany miejsca zamieszkania w trakcie studiów, ukończenia przez członka rodziny 26 – roku życia, 

jeśli uczy się w szkole lub w szkole wyższej i nie jest to ostatni rok jego nauki. 

 

 

 

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

                                                    data i podpis studenta 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

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, doktorantom oraz 

innym osobom uprawnionym jest Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych,  ul. Koszykowa 86, 02 

– 008 Warszawa, reprezentowany przez Rektora. 

2. W Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych powołany został inspektor ochrony danych (adres 

e-mail: iod@pja.edu.pl). 

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. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) ww. Rozporządzenia 

(tj. zgoda osoby, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane 

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

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

1) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; 

2) 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 2018 r. poz. 1668).  

Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyznanie świadczeń. 

 

  

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

                                                                                                                                     data i podpis studenta 

 


