
Informacja o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021

Stypendium 

dla osób niepełnosprawnych 

na rok akademicki 2020/2021 

Doktorant, ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 
2020/2021, zobowiązany jest przesłać listownie: 

1) wypełnioną i podpisaną dyspozycję „numer rachunku bankowego” - załącznik nr 5 do 
regulaminu 

2) wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz ze 
wszystkimi wymaganymi dokumentami 

na adres:  

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
 ul. Wojska Polskiego 121, 91–726 Łódź 
(z dopiskiem Stypendium)  

w terminie 19 października 2020 roku - 28 października 2020 roku. 

Wysokość stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie podana do wiadomości                        
w listopadzie. 

Pierwsza wypłata stypendium odbędzie się w listopadzie 2020 r. za listopad i październik, zgodnie           
z harmonogramem wypłat świadczeń pomocy materialnej w 2020 roku. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 
dla doktoranta kształcącego się równocześnie na kilku kierunkach studiów 

1. Doktorant kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 
stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

1) przysługuje doktorantowi na studiach doktoranckich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 
Okres ten oblicza się w miesiącach, sumując do 72 miesięcy każdy rozpoczęty miesiąc,                     
w którym wnioskodawca posiadał status doktoranta. 

2) nie przysługuje doktorantowi posiadającemu tytuł doktora. 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 
zawodowego, doktorant może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym 
kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 
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Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant posiadający 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818). 

Do wniosku należy dołączyć następujący dokument potwierdzający niepełnosprawność: 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

orzeczenie o niepełnosprawności

orzeczenie lekarza orzecznika ZUS zgodnie art. 5 ustawy

orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej art. 62 ustawy
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