
Informacja o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022

Stypendium 

dla osób niepełnosprawnych 

na rok akademicki 2021/2022 

Doktorant, ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 
2021/2022, zobowiązany jest złożyć wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium dla 
osób niepełnosprawnych wraz z oryginałem i kserokopią dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność. 

W przypadku, gdy doktorant nie może dostarczyć osobiście wniosku o przyznanie stypendium, może 
go przesłać listownie (z dopiskiem Stypendium) na adres:  

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 

ul. Wojska Polskiego 121 

91– 726 Łódź 

 
Miejsce składania wniosków: 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

ul. Wojska Polskiego 121, Łódź 

Dział Nauczania, pokój 310, III Piętro 

e – mail: stypendia@asp.lodz.pl 

Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 –12:00; 13:00 –14:30 

Przerwa: 12:00 –13:00 

Wnioski należy składać od 25 października 2021 r. do 27 października 2021 r. (dni robocze). 

Doktorant może złożyć pisemny wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych po 
upływie ww. wymienionego terminu, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2022 roku, jednakże 
przyznanie świadczenia uzależnione jest od dysponowania przez Akademię Sztuk Pięknych                    
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odpowiednich środków finansowych funduszu 
stypendialnego, a stypendium przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wniosek został 
złożony: 

1) do dnia 31 lipca 2022 roku, jeżeli doktorant nabył prawo do tego stypendium na podstawie 
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, którego ważność upływa po 31 lipca 2022 
roku lub wydanego na stałe. 

2) do ostatniego dnia miesiąca roku akademickiego 2021/2022, w którym dokument 
potwierdzający niepełnosprawność, na podstawie którego zostało przyznane to świadczenie, 
traci ważność przed 31 lipca 2022 roku. 
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Wysokość stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie podana do wiadomości                        
w listopadzie. 

Pierwsza wypłata stypendium odbędzie się 26 listopada 2021 r. za listopad i październik, zgodnie           
z harmonogramem wypłat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022. 

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 2020 r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021 r. poz. 159). 

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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