Informacja dotycząca formy i terminów składania wniosków o stypendia socjalne,
stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg w roku akademickim
2022/2023
Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Dział Pomocy Materialnej dla Studentów
Ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
lub osobiście (bud. 23, pok. 002, 003) w następujących godzinach:
poniedziałek – nieczynne
wtorek, środa – 9.00 do 13.00
czwartek, piątek – 10.30 do 15.00

Studenci, w celu ubiegania się o niniejsze stypendia, muszą wypełnić i zarejestrować wniosek
w systemie Usosweb, następnie wygenerować uzupełnioną wersję i wydrukować. Podpisany
dokument należy dostarczyć do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów pocztą polską ewentualnie
osobiście (bud. 23 pok. 002 i 003, kampus Wóycickiego).
Doktoranci nie rejestrują wniosków w systemie Usosweb. Wzory wniosków znajdują się na
stronie internetowej www.dpm.uksw.edu.pl

W przypadku wnioskowania o stypendium socjalne Wniosek i Oświadczenie o dochodach
wygenerowane z systemu Usosweb należy dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami, które
znajdują się w Zał. Nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów dostępnym na stronie
www.dpm.uksw.edu.pl
W przypadku wnioskowania o stypendium rektora, studenci dostarczają do Działu Pomocy
Materialnej dla Studentów Wniosek bez konieczności adnotacji pracownika dziekanatu dotyczącej
średniej ważonej.
Terminy składania wniosków:
- stypendium rektora (studenci i doktoranci): 1 - 15 października 2022 roku
- stypendium socjalne (studenci i doktoranci): 15 września 2022 roku - 31 maja 2023 roku
•

stypendium

socjalne

przyznawane

jest

od

października,

jeżeli

z kompletem dokumentów został złożony do 15 października 2022 roku
•

od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku

wniosek

wraz

- stypendium dla osób niepełnosprawnych (studenci i doktoranci): 15 września 2022 - 31 maja 2023
roku
•

stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest od października, jeżeli wniosek
wraz z kompletem dokumentów został złożony do 15 października 2022 roku

•

od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku

- zapomoga : 1 października 2022 roku - 30 września 2023 roku

