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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Oświadczam, że w roku akademickim 2020/2021, za wyjątkiem świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów pobieranych w WSNP na kierunku ………………………………. nie pobieram świadczeń 

pomocy materialnej, czyli stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi na innym kierunku studiów.  

 Ponadto oświadczam,  iż wiadome mi jest, że: 

- student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium tylko 

na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów; świadczenia przysługują na studiach 

pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej 

niż przez okres 6 lat. Do 6-cio letniego okresu przysługiwania świadczeń wlicza się także okresy 

studiowania sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 

października 2018 r.). Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł 

zawodowy (w tym również uzyskany za granicą):magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.  

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych jeszcze na jednym 

kolejnym kierunku studiów przez okres nieprzekraczający 6 lat. Przy ocenie prawa do stypendium dla 

osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów istotny jest moment powstania 

niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres 

powstania niepełnosprawności można określić np. na podstawie treści ww. orzeczenia. 

 Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych  

danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej, zgodnie z Ustawą z dnia 

10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 i Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 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, na czas trwania studiów. 
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