WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Załącznik nr 4
do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Data złożenia wniosku ...................................... podpis pracownika ……….................................... Nr wniosku ..……

WNIOSEK O STYPENDIUM DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w roku akademickim 2020/2021
I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
Imię

Nazwisko

Kierunek studiów

PESEL
Studia:

 pierwszego stopnia

 drugiego stopnia

 jednolite

Rok studiów:

 stacjonarne
 niestacjonarne

Nr albumu

Obywatelstwo:

 pierwszy

 drugi

 trzeci

 czwarty

 piąty
Telefon kontaktowy (obowiązkowo)

Adres zamieszkania

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

- ………….…

…………………………..………………………………….

e-mail

Proszę o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych zgodnie z Regulaminem
przyznawania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w
Lublinie.
Oświadczam, że posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu:
(zaznaczyć właściwe)

 Lekkim,
 Umiarkowanym,
 Znacznym.
Dokument

stwierdzający

moją

niepełnosprawność

jest

ważny

do:……………………………..
Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:
1. ..............................................................................................................................................
2.
.................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------

(miejscowość, data)

------------------------------------------------------------

(czytelny podpis studenta)

OŚWIADCZENIA





-

STUDENTA

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania art. 233 § 1 i § 2 kodeksu
karnego, który za składanie fałszywych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8, art. 286 § 1 kodeksu karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) oraz
obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pomocy materialnej oświadczam, że:1
podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
przedłożone przeze mnie kopie dokumentów są zgodne z oryginałami,
zapoznałem/am się z zasadami przyznawania świadczeń określonymi w Regulaminie świadczeń
dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie i w załącznikach do regulaminu i
akceptuję jego zapisy,
nie pobieram na więcej niż jednym kierunku studiów świadczeń dla studentów: stypendium
socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora lub/i zapomogi.
Oświadczam, że (w każdej pozycji należy wybrać TAK lub NIE):

TAK 

 dodatkowo studiuję

NIE ……..………………………….
(nazwa uczelni, kierunek i rok)

 ukończyłem/ukończyłam studia wyższe:
 pierwszego stopnia
 drugiego stopnia
 jednolite studia magisterskie

TAK 
TAK 
TAK 

NIE 
NIE 
NIE 

data ukończenia: …………
data ukończenia: ……………
data ukończenia: ……………



jestem kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym i podjąłem
studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymałem pomoc w
związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

TAK 

NIE 



jestem funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo
funkcjonariuszem służb państwowych i podjąłem studia na podstawie skierowania lub zgody
właściwego przełożonego oraz otrzymałem pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie
przepisów o służbie.
-

TAK 

NIE 

pobierałem/am stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i/lub

stypendium rektora przez okres 6 lat lub dłużej:
---------------------------------------------------------

TAK 

NIE



------------------------------------------------------------

(miejscowość, data)
(czytelny 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), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 przyjmuję do wiadomości, że:
- Administratorem danych przetwarzanych w związku z udzielaniem pomocy materialnej studentom jest Wyższa Szkoła Ekonomii i
Innowacji w Lublinie z siedzibą przy ul. Projektowej 4.
- W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie powołano Inspektora Ochrony Danych, p. Leszka Gońkę, adres email:
iod@wsei.lublin.pl, tel. 81/749-32-33.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia pomocy materialnej.
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych.
- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- Realizacja zadań w zakresie udzielania świadczeń dla studentów znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże
danych, gdy ubiega się o udzielenie pomocy materialnej.

---------------------------------------------------------

(miejscowość, data)
1

Zaznaczyć właściwe

------------------------------------------------------------

(czytelny podpis studenta)

ANKIETA
dotycząca potrzeb studentów niepełnosprawnych
Niniejsza ankieta skierowana jest do studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a jej celem jest
pozyskanie opinii na temat świadczonych przez WSEI form pomocy na rzecz osób
z niepełnosprawnością oraz zebranie informacji dotyczących nowych propozycji wsparcia
dla tych osób ze strony Uczelni.
Bardzo prosimy o uzupełnienie poniższej ankiety.
Będzie ona wykorzystana tylko na użytek Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

1. Jaki posiada Pan/Pani aktualnie stopień niepełnosprawności?
 lekki
 umiarkowany
 znaczny
 Jaki posiada Pan/Pani rodzaj/kod niepełnosprawności?

01-U

04-O

07-S

02-P

05-R

08-T

03-L

06-E

09-M





10-N
11-I
12-C

2.
Czy jest Pan/Pani zainteresowany(a) korzystaniem z usług Asystenta
Osób Niepełnosprawnych?
 tak
 nie
3.

Czy jest Pan/Pani zainteresowany(a) dodatkowymi zajęciami (proszę
zaznaczyć wybraną odpowiedź – może być więcej niż jedna)?
Rodzaj zajęć

Twoja odpowiedź/Twój
wybór
Tak

Nie

Język migowy
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Zajęcia informatyczne
Techniki szybkiego uczenia się
Zajęcia na basenie
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Zajęcia z przedsiębiorczości
Warsztaty dotyczące technik poszukiwania
pracy
Inne – jakie? – wymień:

4.
Czy jest Pan/Pani zainteresowany(a) indywidualnymi spotkaniami ze
specjalistami (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź – może być więcej niż jedna)?
Rodzaj

Twoja odpowiedź/Twój
wybór
Tak

z psychologiem
z doradcą zawodowym
z prawnikiem
Inne - z kim? – wymień:

Nie

5.
Z jakiego rodzaju usług lub sprzętu ułatwiającego studiowanie
chciał(a)by Pan/Pani korzystać w związku z realizowaniem samokształcenia
na terenie Uczelni – np. w bibliotece, itp. (proszę zaznaczyć odpowiedź – może być
więcej niż jedna)?
Twoja
odpowiedź/Twój
wybór

Rodzaj
Tak

Nie

 e-booki (podręczniki elektroniczne)
 podręczniki do nauki j. obcego + słuchawki + ebooki
 dyktafon lub inne urządzenie do nagrywania
zajęć
 inne – Jakie? – wymień:

6.
Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a wypożyczeniem sprzętu z Uczelni
na określony czas? (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź – może być więcej niż jedna)?
Twoja
odpowiedź/Twój
wybór

Rodzaj
Tak

Nie

Sprzętu do nagrywania zajęć. Jeżeli tak to
jakiego?
Komputera
Wózka inwalidzkiego. Jeżeli tak, to jakiego?
wymień:

-

Inny sprzęt. Jaki? – wymień:

7.
Czy jest Pan/Pani zainteresowany(a) wyjazdami zagranicznymi w
ramach Programu Erasmus?
…………………………………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko
Kierunek studiów
Rok studiów
E-mail i Nr telefonu

