
#PPwspieraUkrainę- zapomoga
Якщо ви студент Познанського технологічного університету і маєте українське
громадянство, ви можете отримати матеріальну допомогу у зв’язку зі збройним
конфліктом в Україні.

Максимальна сума допомоги, яку ви можете отримати, становить 2500 злотих.
Допомога виплачується одноразово.

➢ Для отримання надбавки необхідно подати заяву в електронному вигляді через
індивідуальний кабінет в інформаційній системі Yніверситету:

• USOSweb - студенти 1 і 2 ступенів (виберіть: DLA STUDENTÓW – STYPENDIA – ZŁÓŻ
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM).

• Ви будете перенаправлені до системи eStudent, яка містить електронну форму заявки на 
допомогу.

➢ eStudent – студенти решти років навчання (виберіть: WNIOSKI- WNIOSEK O 
PRZYZNANIE ZAPOMOGI W ROKU AKADEMICKIM 2021/22).

Перш ніж почати заповнювати заявку, перевірте, чи є ваш поточний номер банківського
рахунку в системі. Якщо ні, ви повинні завершити його. Для цього його необхідно буде
підтвердити паролем, надісланим SMS на ваш номер телефону.

УВАГА студентам, які мають рахунок в USOSweb! 
Після введення номера рахунку необхідно зачекати щонайменше 12 годин, перш ніж він 
буде оновлений. Тільки після цього ви зможете подати заявку на отримання допомоги.

Заповнення заявки на фінансову допомогу в системі eStudent.



➢ Після заповнення даних у формі заявки та додавання необхідних документів
прийміть усі декларації, які відображаються на екрані.

➢ Збережіть програму.

➢ Роздрукуйте сформовану системою заявку разом з вкладеннями (№ 10, 2 і 4).

➢ Заповніть дані про своє навчання на додатку номер 2.

➢ Підпишіть свої роздруковані від руки документи та завантажте їх відскановані
зображення (або фотографії).

➢ Натисніть кнопку „Wyślij wniosek”.

У разі виникнення сумнівів щодо способу заповнення та подання заявок на 
стипендію, запитання можна направити на адресу zco.stypendia@put.poznan.pl. 

Тема повідомлення має містити назву стипендії, абревіатуру назви факультету та 
ім’я та прізвище.

Після заповнення форми додайте необхідні документи до заяви. Якщо підставою для оформлення пільги є війна
на території України, додайте документ, що підтверджує громадянство.

Після підтвердження номера банківського рахунку перейдіть до заповнення нової заявки.
Спочатку переконайтеся, що ви ознайомилися з Положенням про нарахування пільг студентам
Познанського технологічного університету.
Потім заповніть форму заявки, як показано нижче.
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