
Uniwersytet Śląski w Katowicach  
WNIOSEK  STUDENTA O  PRZYZNANIE  STYPENDIUM  SPECJALNEGO 

na rok akademicki 2008/ 2009 
 Dane wnioskodawcy: 
Imi ę i nazwisko 
 

Nr albumu 
 

 
Stopień niepełnosprawności orzeczony na stałe ……………………………………………………………………………………….... 
 
Stopień niepełnosprawności orzeczony okresowo do dnia  ……………………………………………………………………………... 
Wydział 
 
 

kierunek / specjalność 
 
 

rok 
 
 

Forma studiów (1) STACJONARNE      ����   NIESTACJONARNE  ����                      
Poziom studiów (1) Pierwszego stopnia   ����   Drugiego stopnia   ����     Jednolite magisterskie    ����              

Studia równoległe na UŚ 
Wydział 

kierunek / specjalność 
 
 

rok  

Forma studiów (1) STACJONARNE      ����   NIESTACJONARNE  ����                                            
Poziom studiów (1) Pierwszego stopnia   ����   Drugiego stopnia   ����     Jednolite magisterskie    ����              

Miejsce stałego zamieszkani 
 

 Obywatelstwo 
 
 

Telefon kontaktowy / e-mail 

(1) -  wpisać X w odpowiednim polu 
Oświadczenie studenta: 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 w zw. z § 6  kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r.  
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych               
o ś w i a d c z a m , Ŝe podane wyŜej informacje dotyczące są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, iŜ 
wyraŜam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów 
stypendialnych. Zapoznałem/am się z zasadami przyznawania świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Śląskim. 

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

(data, podpis studenta )  
W związku z tym iŜ UŚ nie dokonuje wypłat w kasach przyjmuję do wiadomości, iŜ przyznane 
świadczenie zostanie przekazane wyłącznie na mój rachunek bankowy (naleŜy załączyć 
dokument bankowy potwierdzający posiadanie i numer rachunku): 
 
………………………………………………………………………………………………………………............. 

(nazwa i adres banku) 
Nr 
konta 

               
 

           

 

.................................................... 
(data, podpis studenta )  

Opinia Zarządu Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego (o ile zwróci się o nią Dziekan): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  

……………...................................................... 
(data, podpis)  

 

Wniosek został złoŜony w dziekanacie…………………………………………………………………………… 
     (data, podpis, pieczątka pracownika dziekanatu przyjmującego wniosek) 

  DECYZJA ORGANU PIERWSZEJ INSTANCJI:  

Przyznaję stypendium specjalne w kwocie …………................................ na okres …………………………… 
 
 
...................................................................                                                    ................................................. 

           ( miejscowość, data )                                                                                              (podpis, pieczątka)
      

Nie przyznaję stypendium specjalnego (uzasadnienie decyzji)  
……………………………………………………………………………………………......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
   
....................................................................                                        ................................................. 

           ( miejscowość, data )                                                                                              (podpis, pieczątka)  
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Wyciąg z Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

 
 

§ 19 
 
1. Stypendium specjalne moŜe otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej: 

a) orzeczeniem wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z którym zaliczono studenta do 
grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub  

b) orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym uznano 
studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej 
niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy, lub 

c) orzeczeniem ZUS o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej. 
 
2. Znaczny stopień niepełnosprawności jest równowaŜny z I grupą inwalidzką  lub całkowitą 

niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 
 
3. Umiarkowany stopień niepełnosprawności jest równowaŜny z II grupa inwalidzką lub całkowitą 

niezdolnością do pracy. 
 
4. Lekki stopień niepełnosprawności jest równowaŜny z III grupą inwalidzką lub częściową 

niezdolnością do pracy oraz celowością przekwalifikowania. 
 
5. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeŜeli 

zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeŜeli 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. 

 
6. Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek studenta złoŜony w dziekanacie wydziału 

wraz z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w ust. 1 w terminie do 10. dnia miesiąca.  
W przypadku złoŜenia wniosku po terminie, stypendium przyznaje się od następnego miesiąca 

 
(…) 
 

9. W przypadku gdy decyzje o niepełnosprawności wydane zostały na czas określony, stypendium 
wstrzymuje się od miesiąca następnego. W przypadku przedłoŜenia kolejnego orzeczenia wypłata 
zostaje wznowiona wraz z nadpłatą od miesiąca wstrzymania stypendium. 

 


