
Instrukcja składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych  

na semestr zimowy 2022/2023. 

Termin składania wniosków: 15.09.2022 r. do 31.10.2022 r. 

 

Wniosek o przyznanie  stypendium dla osób niepełnosprawnych student może złożyć na dwa 

sposoby. 

Pierwszy sposób: 

1. Student drukuje ze strony internetowej wniosek o przyznanie  stypendium dla osób niepełnosprawnych 

oraz oświadczenie dot. Okresu studiowania (oświadczeniu należy zaznaczyć dwa właściwe stwierdzenia 

oraz wypełnić  zgodnie z instrukcja tabelkę dotyczącą okresu studiowania). 

 



 

 

 

 

2. Wypełnia wniosek wraz z oświadczeniem  i dostarcza do działu pomocy materialnej (p.306) wraz z kopią 

orzeczenia o niepełnosprawność z oryginałem do wglądu. 

  

 

 

 

 

 

Tutaj dwa właściwe stwierdzenia.  

Tabelka dotycząca okresu studiowania. 



 Drugi sposób: za pomocą programu Autenti  

1. Student pobiera ze strony internetowej wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 

oraz oświadczenie dot. Okresu studiowania (oświadczeniu należy zaznaczyć dwa właściwe stwierdzenia 

oraz wypełnić  zgodnie z instrukcja tabelkę dotyczącą okresu studiowania jak na ilustracji po wyżej). 

2. Wypełniony dokument wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w postaci skanu przesłać 

 w formacie pdf na adres stypendia@wsb.edu.pl.   

 

Instrukcja dotycząca wypełniania maili  

W temacie wiadomości proszę wpisać: 

✓ Stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz numer albumu 

W treści wiadomości proszę wpisać: 

✓ W załączniku przesyłam wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych na sem. zimowy 2022/2023. 

✓ Imię i nazwisko 

✓ Numer albumu 

✓ Kierunek studiów  

Podczas składania wniosków proszę o posługiwanie się wyłącznie adresem e-mail założonym przez uczelnię, 

czyli: imię.nazwisko@student.wsb.edu.pl. Wszelką korespondencję z Działem Pomocy Materialnej dot. 

złożonych wniosków należy prowadzić korzystając wyłącznie z uczelnianego adresu e-mail. 

Wniosek wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przesyłamy w jednej wiadomości e-mail. 

 

3. Po sprawdzeniu przez pracownika działu pomocy materialnej student otrzyma maila z programu Autenti  

z prośbą o podpisanie dokumentu.  

 

 

mailto:stypendia@wsb.edu.pl


 

Student klika  na „ Zobacz dokument” 

4. Klika podpisz dokument. 

5. Na skrzynkę e- mailową studenta przychodzi potwierdzenie podpisanego dokumentu. 

 

6. Po podpisaniu w ten sposób  dokumentów wniosek zostaje zarejestrowany w systemie. 

 


