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Zarządzenie nr 15/2013 

Prorektora ds. studenckich Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15.03.2013 r. 

 

Na podstawie „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu” oraz ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)  

po rozpatrzeniu wniosków do Komisji Stypendialnej: 

 

 

1. Przyznaję stypendium socjalne (s) oraz stypendium socjalne o zwiększonej wysokości  

z tytułu zakwaterowania (sz) następującym studentom: 

 

 

Lp. 
Nr 

indeksu 

Rodzaj 

stypendium 
Próg 

1 5192 sz 1 

2 5231 s 2 

3 6095 sz 1 

4 6235 sz 1 

5 6358 s 3 

6 6677 s 3 

7 6683 sz 3 

8 6721 s 1 

9 7172 sz 1 

10 7199 s 3 

 

Progi zostały ustalone na podstawie miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie  

w roku bazowym (2011) przy uwzględnieniu zmian w dochodach, które nastąpiły po roku 

bazowym: 

 

Próg Dochód na osobę w rodzinie 

1 od 0,00 zł do 300,00 zł 

2 od 300,01 zł do 600,00 zł  

3 od 600,01 zł do 850,00 zł 
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2. Nie przyznano stypendium socjalnego (s) następującym studentom: 

 

Lp. 
Nr 

indeksu 

Rodzaj 

stypendium 
Uwagi 

1 
5906 s 

dochód powyżej 780,00 zł na 

osobę w rodzinie 

 

 

3. Studenci, których wnioski nie zostały rozpatrzone z powodu braków w wymaganej 

dokumentacji: 

 

Lp. Nr indeksu 

Rodzaj 

stypendium 

1 6430 s 

2 6459 s 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia tj. do  dnia 29. 03. 2013 r. 

 

Informacje uzupełniające: 

- Stypendia zostają przyznane na okres 4 mieszący w semestrze letnim w roku 

akademickim  2012/2013. 

- W zależności o wysokości dotacji przyznanej WSF przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na rok 2013, kwoty stypendiów przyznanych w semestrze 

zimowym mogą zostać zmienione w semestrze letnim.  

- Wysokość  poszczególnych stypendiów zostaną podane do wiadomości w zarządzeniu 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które ukaże się w kwietniu 2013 r.  

- Prawo do stypendium wygasa w momencie skreślenia z listy studentów/rozwiązania 

umowy z Uczelnią.  

 

 

Przewodniczący komisji stypendialnej 

Prorektor ds. studenckich 

 

 

dr ANDRZEJ ZALESKI 

 


