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Pomagamy niepełnosprawnym studentom 
 
54 700 złotych przeznaczy w tym roku Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej* na 
stypendia dla niepełnosprawnych studentów. Pomoc – od 1300 do 2000 zł – otrzyma 
35 osób. Wręczenie stypendiów odbędzie się we wtorek, 18 maja o godz. 11.00 w sali 
127 (bud. A-1, wyb. Wyspiańskiego 27). 
 
O przyznaniu stypendium decydowała Kapituła Fundacji w składzie: dr inŜ. Zenon 
Okraszewski - Prezes Zarządu Fundacji, dr. inŜ. Zbigniew Sroka - Prorektor ds. 
Studenckich oraz mgr Jerzy Borowiec - pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych. 
 
Stypendia Fundacji Rozwoju Politechniki są przyznawane od 2006 roku. Do tej pory 
otrzymało je w sumie 47 osób. W ubiegłym roku pomoc w wysokości 45 tys. zł. uzyskało 
29 niepełnosprawnych studentów. 
 
Liczba stypendystów rośnie z roku na rok dzięki wsparciu sponsorów m.in. Fundacji 
Leszka Czarneckiego LC Heart, która przekazała Fundacji Rozwoju Politechniki 
Wrocławskiej kwotę 25 tys. zł. 
 

W uroczystości wręczenia stypendiów udział wezmą m.in.: 

� JM Rektor PWr. prof. Tadeusz Więckowski 
� Prorektor ds. Studenckich dr inŜ. Zbigniew Sroka 
� Prezes Fundacji dr inŜ. Zenon Okraszewski 
� Przewodniczący Rady Fundacji prof. Andrzej Wiszniewski 
� Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Jerzy Borowiec 
� Dziekani 

 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 

 

 
 
 

   
* Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej powstała w 1993 r. Jej celem jest zdobywanie środków na statutową 
działalność Politechniki Wrocławskiej oraz popieranie wszechstronnego rozwoju kontaktów naukowych PWr. w kraju i za 
granicą. Fundacja realizuje swoje cele poprzez gromadzenie funduszy oraz rzeczowych środków majątkowych  
i rozporządzanie nimi na rzecz  
Politechniki Wrocławskiej stosownie do dokonanych uzgodnień, organizowanie szkoleń i nagród dla pracowników  
i studentów Politechniki Wrocławskiej, fundowanie stypendiów i nagród dla pracowników i studentów Politechniki 
Wrocławskiej po to, aby jako organizacja poŜytku publicznego Fundacja poprawiała ogółowi społeczności dostęp do 
wykształcenia i dorobku nauki, a takŜe polepszała więzi ogółu społeczeństwa ze środowiskiem Politechniki Wrocławskiej.  


