
 

 

 Imię i nazwisko  ………………………………………              Poznań, dnia …………………… 

 Adres  

 zameldowania ……………………………………… 

 Wydział ……………………………………… 

 Kierunek ……………………………………… 

 Stopień  ……………………………………… 

 Tryb  ……………………………………… 

 Rok studiów ……………………………………… 

 Numer albumu ……………………………………… 

 Numer telefonu ……………………………………… 

 Adres e-mail ……………………………………… 

Nr 
rachunku 

                          

Nazwa  
i adres 
banku 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Wnoszę o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych:  

Stopień niepełnosprawności: 

 

lekki 

umiarkowany 

znaczny 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rodzaj niepełnosprawności: 

Dysfunkcja narządu ruchu (jaka?) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Dysfunkcja narządu słuchu: 

  osoba niedosłysząca 

  osoba niesłysząca 

Dysfunkcja narządu wzroku: 

  osoba niedowidząca 

osoba niewidoma 

Choroba przewlekła (jaka?) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane: 

  na stałe 

  na czas określony (do kiedy?): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji w celach związanych                                     
z rozpatrzeniem wniosku stypendialnego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a. 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(RODO). 
Oświadczam, że wobec mnie Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu spełniła obowiązek informacyjny wynikający 
z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119   
z 04.05.2016). 

Poznań, dnia……………………        ……………………………………… 
   Podpis studenta 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności. 

2. Uzasadnienie wniosku zawierające: 

a. Opis niepełnosprawności, rodzaj schorzenia. 

b. Opis utrudnień w studiowaniu w związku z niepełnosprawnością. 

 

Przyznano / nie przyznano stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

Kwota stypendium: 
 

Data i podpis przewodniczącego KS 
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