
Dnia 24 listopada 2022 r. Uczelniana Komisja Stypendialna (UKS) WSUS 

rozpatrzyła wnioski o stypendia na rok akademicki 2022/2023. Wykaz podjętych 

decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium oraz wezwań do 

uzupełnienia braków w złożonej dokumentacji zamieszczono poniżej:  

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów WSUS prosimy o jak najszybszy 

odbiór decyzji UKS w rektoracie uczelni, od 28 listopada 2022 r.  

Jednocześnie informujemy, że od decyzji UKS przysługuje odwołanie 
do Odwoławczej Komisji Stypendialnej WSUS w nieprzekraczalnym 
terminie 14 dni, tj. do dnia 8 grudnia 2022 r.  

 

 

 Stypendia socjalne 

    nr_albumu Decyzja UKS  

  16470 przyznano stypendium  

  15620 decyzja negatywna  

  15970 przyznano stypendium  

  16246 decyzja negatywna  

  16437 przyznano stypendium  

  15633 przyznano stypendium  

  15590 przyznano stypendium  

  15588 przyznano stypendium  

  16296 przyznano stypendium  

  14644 przyznano stypendium  

  16073 przyznano stypendium  

  14856 przyznano stypendium  

  15642 przyznano stypendium  

  16382 przyznano stypendium  

  16348 decyzja negatywna  

  14730 przyznano stypendium  

  16028 przyznano stypendium  

  16436 przyznano stypendium  

     

  

   

Stypendia socjalne o zwiększonej wysokości 
 
    

  16255 przyznano stypendium  

  15949 przyznano stypendium  

  16271 przyznano stypendium  

     

     

 

             Stypendia dla osób niepełnosprawnych 
 
  15394 przyznano stypendium  

  16532 przyznano stypendium  

  16362 przyznano stypendium  

  15931 przyznano stypendium  

  16438 przyznano stypendium  

  16436 przyznano stypendium  

     14945  przyznano stypendium   

   
 
 



 
 
Stypendia Rektora dla najlepszych studentów 

 

  
 

15606 decyzja negatywna  

  16242 decyzja negatywna  

  16354 decyzja negatywna  

  15644 decyzja negatywna  

  15950 przyznano styp. 1 stopnia  

  15822 przyznano styp. 1 stopnia  

  15671 decyzja negatywna  

  15413 przyznano styp. 1 stopnia  

  15589 decyzja negatywna  

  15616 decyzja negatywna  

  15688 decyzja negatywna  

  16375 decyzja negatywna  

  15863 decyzja negatywna  

  15684 przyznano styp. 1 stopnia  

  15890 decyzja negatywna  

  16177 przyznano styp. 1 stopnia  

  15365 przyznano styp. 1 stopnia  

  16369 przyznano styp. 2 stopnia  

  15613 decyzja negatywna  

  15633 przyznano styp. 1 stopnia  

  15934 przyznano styp. 1 stopnia  

  15967 przyznano styp. 1 stopnia  

  16211 przyznano styp. 1 stopnia  

  16124 przyznano styp. 2 stopnia  

  15972 decyzja negatywna  

  15626 decyzja negatywna  

  15923 przyznano styp. 2 stopnia  

  15639 decyzja negatywna  

  16223 przyznano styp. 2 stopnia  

  15590 przyznano styp. 1 stopnia  

  15681 decyzja negatywna  

  15682 przyznano styp. 1 stopnia  

  15344 przyznano styp. 1 stopnia  

  16040 przyznano styp. 1 stopnia  

  10282 decyzja negatywna  

  16531 przyznano styp. 1 stopnia  

  16186 decyzja negatywna  

  15578 decyzja negatywna  

  14977 przyznano styp. 1 stopnia  

  15558 decyzja negatywna  

  16086 przyznano styp. 1 stopnia  

  15816 decyzja negatywna  

  15637 decyzja negatywna  

  15672 przyznano styp. 1 stopnia  

  15178 przyznano styp. 1 stopnia  

  15663 przyznano styp. 1 stopnia  

  15981 przyznano styp. 2 stopnia  

  14951 przyznano styp. 2 stopnia  

  15605 przyznano styp. 2 stopnia  

  16168 przyznano styp. 2 stopnia  

  15577 decyzja negatywna  

  14571 decyzja negatywna  



  16011 decyzja negatywna  

  16237 przyznano styp. 1 stopnia  

  16363 decyzja negatywna  

  16506 decyzja negatywna  

  16532 przyznano styp. 2 stopnia  

  14982 przyznano styp. 1 stopnia  

  15629 decyzja negatywna  

  16483 przyznano styp. 1 stopnia  

  16376 przyznano styp. 2 stopnia  

  16244 decyzja negatywna  

  15624 przyznano styp. 2 stopnia  

  15569 decyzja negatywna  

  15931 przyznano styp. 2 stopnia  

  15054 decyzja negatywna  

  15815 przyznano styp. 2 stopnia  

  16010 decyzja negatywna  

  15665 decyzja negatywna  

  15580 przyznano styp. 1 stopnia  

  15828 decyzja negatywna  

  15567 przyznano styp. 1 stopnia  

  16367 decyzja negatywna  

  15617 przyznano styp. 2 stopnia  

  16431 decyzja negatywna  

  15640 przyznano styp. 2 stopnia  

  16221 decyzja negatywna  

  15635 decyzja negatywna  

  15406 przyznano styp. 1 stopnia  

  15799 decyzja negatywna  

  15596 decyzja negatywna  

  15926 przyznano styp. 2 stopnia  

  16360 przyznano styp. 1 stopnia  

  14588 decyzja negatywna  

  15598 decyzja negatywna  

  15314 decyzja negatywna  

  16368 przyznano styp. 2 stopnia  

  15976 przyznano styp. 1 stopnia  

  15625 przyznano styp. 1 stopnia  

 


