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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ROKU AKADEMICKIM ……../……..
Imię i nazwisko studenta : ………………………………………………………………………
Nr tel.: ……………………………….	e-mail: ………………………………………….
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………….
Wydział: ……………………………..	Rok studiów: ……………………………….. ….
System studiów (zaznacz właściwe poprzez wstawienie w nawiasie znaku x):
[] Stacjonarne 				[] Pierwszego stopnia
[] Niestacjonarne				[] Drugiego stopnia
						[] Jednolite magisterskie

WNOSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Oświadczam, że posiadam (właściwe zaznaczyć):
a) znaczny stopień niepełnosprawności
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności
c) lekki stopień niepełnosprawności
Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
………………………………….
data i podpis studenta

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości  świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ponadto oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem moich danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Podanie danych jest uzasadnione na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 180) w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w zakresie wymaganym powyższymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Akademię danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/  
Oświadczam, że posiadam pełną świadomość, że ponoszę pełną odpowiedzialność za zgodność treści złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym. 
Zostałam/łem uprzedzony/a o odpowiedzialności oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 §1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.) jak również świadomy/a odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu Karnego oraz świadomy/a obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych art. 233 Kodeksu Karnego. 

………………………………….
data i podpis studenta
Wniosek złożono dnia …………………
data i podpis osoby przyjmującej



	Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego:

	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 do lat 3.
	Art. 286  § 1 Kodeksu Karnego:

	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.


……………………..…………..
( imię i nazwisko)


OŚWIADCZENIE 
O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW


Niniejszym oświadczam, że nie ubiegam się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim …………… w innej uczelni ani na innym kierunku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz, że ubiegam się o tę formę świadczenia tylko na kierunku ……………………………………….…...………….
	Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

	Niniejszym oświadczam, że nie pobieram stypendium specjalnego w roku akademickim 	…………….. w innej uczelni ani na innym kierunku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


	Niniejszym oświadczam, że*:


	nie ukończyłem/am żadnych studiów

ukończyłem/am studia (podać uzyskany tytuł, tj: inżynier, licencjat, magister)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
									

…………………………….…...…
data i  podpis studenta

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości  świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ponadto oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych są kompletne i zgodne ze stanem Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem moich danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Podanie danych jest uzasadnione na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 180) oraz powołanych tam przepisów w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w zakresie wymaganym powyższymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Akademię danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/. 
Oświadczam, że posiadam pełną świadomość, że ponoszę pełną odpowiedzialność za zgodność treści złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym. 
Zostałam/łem uprzedzony/a o odpowiedzialności oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997, nr 88, poz.553 z późn. zm.) jak również świadomy/a odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu Karnego oraz świadomy/a obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych art. 233 Kodeksu Karnego. 

………………………………….
data i podpis studenta



	Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego:

	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 do lat 3.
	Art. 286  § 1 Kodeksu Karnego:

	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.
     * niepotrzebne skreślić

Decyzja w sprawie przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (właściwe zaznaczyć)


1. Przyznano stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych od dnia ………………….. do dnia ………………… w wysokości…………….... zł miesięcznie.
2. Nie przyznano stypendium z powodu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………
podpis Dziekana

___________________________________________________________________________POUCZENIE
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 Nr 127 poz. 721 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 1998 r. jeżeli nie utraciły ważności.


Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 styczniem 1998r.. jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do

	I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  
	II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego , traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.


Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać w Dziale Nauczania.


