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Komunikat 

Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. 

na temat formy i terminów składania wniosków  o stypendia socjalne, stypendia rektora, 

stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg w roku akademickim 2020/2021 

 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie w/w wniosków wraz  

z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów 

ul. Wóycickiego 1/3   

01-938 Warszawa 

 

W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, 

studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu 

się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem: 

 Wydział Prawa i Administracji – a.garlepow@uksw.edu.pl tel.: 22 569 68 48 

 Wydział Teologiczny, Wydział Medyczny, Doktoranci - i.oldakowska@uksw.edu.pl 

tel.: 22 569 68 48 

 Wydział Nauk Matematycznych. Szkoła Nauk Ścisłych, Wydział Nauk Pedagogicznych, 

Wydział Prawa Kanonicznego – m.borycka@uksw.edu.pl tel.: 22 569 96 98 

 Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk Ekonomicznych – p.bilinska@uksw.edu.pl  

tel.: 22 569 97 83 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Biologii  

i Nauk i Środowisku- m.salyga@uksw.edu.pl tel.: 22 569 97 83 

 Wydział Studiów nad Rodziną – m.miniewicz@uksw.edu.pl tel.: 22 569 97 83 

Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony 

indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica 

 

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 

ewentualnie osobiście (bud. 23 pok. 002 i 003, kampus Wóycickiego). 
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Doktoranci nie rejestrują wniosków w systemie Usosweb. Wzory wniosków znajdują się 

na str.www.dpm.uksw.edu.pl  

 

W przypadku wnioskowania o stypendium socjalne wraz z wnioskiem i oświadczeniem 

o dochodach wygenerowanych z systemu Usosweb należy dostarczyć wymagane dokumenty, 

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 2020 roku 

- stypendium socjalne (studenci i doktoranci):  15 września 2020 roku - 31 maja 2021 roku  

 stypendium socjalne przyznawane jest od października, jeżeli wniosek wraz  

z kompletem dokumentów został złożony do 15 października 2020 roku 

 od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku   

- stypendium dla osób niepełnosprawnych (studenci i doktoranci): 15 września 2020 - 31 

maja 2021 roku 

 stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest od października, jeżeli 

wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony do 15 października 2020 roku 

 od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku   

- zapomoga : 1 października 2020 roku - 30 września 2021 roku 

 

 

 

 


