
 

LUBELSKA SZKOŁA WYŻSZA W RYKACH 

 

         Załącznik Nr 3 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  

STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

w roku akademickim 2018 / 2019 
 

             Data przyjęcia wniosku………………………… 

1. DANE WNIOSKODAWCY       
 

Imię …………………………………….…….. Nazwisko…………………..…………………..……………... 

Kierunek studiów …………………….…….......specjalność………………………..…………………………. 

Semestr studiów ……….…….. Typ studiów*:    Dzienne       Zaoczne     Nr indeksu …………………… 

Adres zameldowania: 

Miejscowość …………………………………..……………..      Kod pocztowy …….…..-………..………… 

Ulica …………………………………… Nr …….………….. Województwo …………………………...…… 

Adres zamieszkania w czasie studiów: 

Miejscowość ……………………………………….………..       Kod pocztowy …….…..-…………..……… 

Ulica …………………………………… Nr ………………….. Województwo ……………………………… 

PESEL ………………………….     …………………………. E-mail …………………………………….. 

Stopień niepełnosprawności*: 

 lekki 

 umiarkowany 

 znaczny 

Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter*: 

 okresowy i wydany jest na okres do ………………………... (należy podać dzień, miesiąc, rok) 

 trwały i wydany jest na stałe 

2. KONTO, NA KTÓRE BĘDZIE PRZELEWANE STYPENDIUM 

 

Numer konta                           

OŚWIADCZENIE 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów zgodnie z art. 270 

kk oraz odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty oraz dane 

w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym.  

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Lubelskiej Szkoły Wyższej 

w Rykach dla celów pomocy materialnej, zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów LSW w Rykach.  

 

             

 

 .............................................................. 
*) właściwe zaznaczyć znakiem X

                                      
Data i czytelny podpis studenta 

 
 



 

LUBELSKA SZKOŁA WYŻSZA W RYKACH 

Potwierdzam kompletność dostarczonych dokumentów. 
 

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

                                                                                         Data i czytelny podpis upoważnionego pracownika LSW w Rykach 

 

 

Decyzja Komisji Stypendialnej 

 
Komisja Stypendialna przyznała / nie przyznała* stypendium: 
 

Przyznano stypendium w kwocie ………….……zł. 

(słownie……………………….…………………….……) 

 

 

 

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

 

 

………………………………………..…..                           ……………………………….. 
     (podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej)                                      (podpis Dziekana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODWOŁANIE – Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznała / nie przyznała* stypendium: 

 

Przyznano stypendium w kwocie ………..………zł. 

(słownie…………………..…………..……………………) 
 

 

 

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………….………......... 

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

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

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

 

 

 

………………………………………..…..                           ……………………………….. 
(podpis Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej)                          (podpis Rektora) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

 


