
lp. nr albumu
 kwota 

stypendium 
świadczenie pomocy materialnej

1. 10141 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

2. 11076 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

3. 11803 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

4. 11899 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

5. 11974 200 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

6. 12074 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

7. 12534 200 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

8. 12764 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

9. 13338 600 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

10. 13373 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

11. 14152 200 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

12. 14244 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

13. 14252 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

14. 14337 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

15. 14338 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

16. 14358 200 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

17. 14366 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

18. 14388 200 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

19. 14429 600 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

20. 14496 200 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

21. 14497 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

22. 14508 600 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

23. 14573 200 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

24. 14603 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

25. 14801 600 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

26. 14991 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

27. 15223 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

28. 15305 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

29. 15387 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

30. 15577 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

31. 15581 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

32. 15594 600 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

33. 15649 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

34. 15698 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

35. 15805 200 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

36. 15843 200 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

37. 15889 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

38. 15892 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

39. 15915 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 

40. 15916 400 zł              stypendium dla osób niepełnosprawnych 


