
#PPwspieraUkrainę- zapomoga
Jeżeli jesteś studentem Politechniki Poznańskiej i posiadasz obywatelstwo ukraińskie,
możesz otrzymać pomoc finansową w postaci zapomogi w związku z konfliktem
zbrojnym w Ukrainie.

Maksymalna wysokość zapomogi, jaką możesz otrzymać, to 2500 zł.
Świadczenie wypłacane jest jednorazowo.

• Aby otrzymać zapomogę musisz złożyć wniosek elektronicznie przez indywidualne konto
w systemie informatycznym PP:

➢ USOSweb - studenci I roku studiów I i II stopnia 
(wybierz: DLA STUDENTÓW – STYPENDIA – ZŁÓŻ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM).

• Zostaniesz przekierowany do systemu eStudent, w którym znajduje się elektroniczny 
formularz wniosku o zapomogę.

➢ eStudent – studenci pozostałych lat studiów
(wybierz: WNIOSKI- WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W ROKU AKADEMICKIM 
2021/22).

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku sprawdź, czy w systemie jest Twój aktualny
numer konta bankowego. Jeżeli nie, musisz go uzupełnić. W tym celu konieczne będzie jego
potwierdzenie za pomocą hasła wysłanego SMS na Twój numer telefonu.

UWAGA studenci posiadający konta w USOSweb! 
Po wprowadzeniu numeru konta musisz odczekać co najmniej 12 godzin zanim zostanie ono
zaktualizowane. Dopiero wówczas będziesz mógł złożyć wniosek o zapomogę.

Wypełnianie wniosku o zapomogę w systemie eStudent.



➢ Po uzupełnieniu danych w formularzu wniosku i załączeniu wymaganych dokumentów
zaakceptuj wszystkie oświadczenia widoczne na ekranie.

➢ Zapisz wniosek.

➢ Wydrukuj wygenerowany przez system wniosek wraz z załącznikami (nr 10, 2 i 4).

➢ Wypełnij dane o swoich studiach na załączniku nr 2.

➢ Podpisz własnoręcznie wydrukowane dokumenty i wgraj ich skany (lub zdjęcia).

➢ Kliknij przycisk „Wyślij wniosek”.

W razie wątpliwości dotyczących sposobu wypełniania i składania wniosków 
stypendialnych, pytania można kierować na adres zco.stypendia@put.poznan.pl. 

W tytule wiadomości należy podać nazwę stypendium, skrót nazwy wydziału oraz 
imię i nazwisko. 

Po wypełnieniu formularza załącz do wniosku wymagane dokumenty. Jeśli powodem ubiegania się
o świadczenie jest wojna na Ukrainie, dołącz dokument potwierdzający obywatelstwo.

Po zatwierdzeniu numeru konta bankowego przejdź do wypełniania nowego wniosku.
W pierwszej kolejności potwierdź, że zapoznałeś się z Regulaminem przyznawania świadczeń dla
studentów PP.
Następnie uzupełnij Formularz wniosku zgodnie z poniższym wzorem.
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