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Rektor-Komendant 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

w Warszawie 
 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
(WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM) 

 
 

Nazwisko: Imię/Imiona: 

Imię ojca: PESEL: 

Obywatelstwo: Nr albumu: 

Adres stałego zamieszkania: Adres korespondencyjny (wypełnić, jeśli inny niż stałego zamieszkania ): 

 

               studia stacjonarne 

               studia niestacjonarne 

               I stopień 

               II stopień 

Wydział/kierunek:             

                                

Symbol studiów (np.: SP-PC 15, SP-C16) 

Rok studiów (np.: I, II, III, IV) Przewidywana data  

ukończenia studiów  

(dot. studentów ostatniego roku studiów)              miesiąc               rok  

      

Numer telefonu kontaktowego: 
Adres e-mail: 

 

 
 
Proszę o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych i oświadczam, że: 
 
 

posiadam orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie,  

o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

orzeczenie jest ważne: 

        od dnia …………………… do dnia ………………………… 

        na stałe 

  
Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
 
1. .......................................................................................................  

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

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

4. ....................................................................................................... 

 

 

Potwierdzenie statusu 
studenta wnioskodawcy 

 

Podpis i imienna pieczątka 
pracownika Dziekanatu 

 

Uwagi  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembwhaytoltqmfyc4nbsgeytcmjxgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembwhaytoltqmfyc4nbsgeytenjtgy
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Proszę o przelew przyznanych świadczeń na konto bankowe o numerze: 
 

 

Oświadczam, że przyznaną kwotę odbiorę osobiście w kasie SGSP. 

Prawdziwość podanych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

.................................................,  dnia ........................................                                 .........................................................................  
        (miejscowość)                                                                                                                        (własnoręczny czytelny podpis studenta) 
 
 
 
  

                          

Nazwisko i imię posiadacza konta (wnioskodawca musi być właścicielem konta) 
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Oświadczenia 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) – „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 o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. Poz. 1668 z późn, zm.),  oświadczam, że: 

 

proszę wpisać TAK lub NIE 

 studiuję równocześnie na drugim kierunku studiów innej uczelni  
(jeśli TAK należy podać nazwę uczelni, kierunku i rok studiów) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 ubiegam się równocześnie o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w innej uczelni  
(jeśli TAK, należy podać nazwę uczelni, kierunku i rok studiów),  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 pobieram świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku, 
 

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

 ryczałtu finansowego na dojazdy do miejsca nauki i z powrotem; 

 odpłatności za noclegi i wyżywienie podczas nauki; 

  zwrotu w całości lub części opłat za kształcenie; 

 urlopu szkoleniowego; 

 zwolnienia z całości lub części dnia służby na udział w zajęciach obowiązkowych, 

jeżeli te zajęcia odbywają się w dniach służby strażaka.  

 inne (podać jakie)…………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 jestem absolwentem uczelni wyższej  
(jeśli TAK, to należy podać: nazwę uczelni, kierunek studiów, formę studiów 
(stacjonarne/niestacjonarne), formę kształcenia (I stopień/II stopień) i datę ukończenia studiów: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…………………………… 

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

oraz uzyskałem/łam tytuł zawodowy: …............…………………………………………………………….…………………………..…, 

 świadczenie będę pobierał tylko w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na kierunku (wymienić jaki) 

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

 zapoznałem/am się z regulaminem świadczeń  dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………........., dnia ........................................                                               ..................................................................................  
            (miejscowość)                                                                                                                      (własnoręczny czytelny podpis studenta) 
 
 
 

  


