
UWAGA !!!

Wnioski  o  stypendia  z  Funduszu  Pomocy  Materialnej  dla  Studentów  będą  przyjmowane

w pok. 107 od 05.10.2020 r. do 26.10.2020 r.

Wszelkie  pytania  oraz  wątpliwości  dotyczące  wymaganych  dokumentów  przy  składaniu

wniosków  stypendialnych  proszę  kierować  wyłącznie  na  adres  mailowy:

marlena.dobaczewska@pw.edu.pl oraz  pod  numerem  telefonu:   24 3672116  w godzinach

przyjmowania wniosków.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj.

noszenie  maseczki  oraz  zachowanie  1,5  metrowej  odległości  od  innych.  Ponadto,  aby

ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie na korytarzu, prosimy o przestrzeganie

podanych poniżej terminów oraz zasad składania wniosków. 

Stypendium socjalne 

Terminy TYLKO dla studentów studiów stacjonarnych

Studia pierwszego stopnia: 

I rok – czwartek  godz. 9.00 – 14.00 (pok.107)

II rok – wtorek godz. 9.00 – 14.00 (pok.107)

III rok – piątek godz. 9.00 – 14.00 (pok.107)

Studia drugiego stopnia:

I rok – środa godz. 9.00 – 14.00 (pok.107)

II rok – poniedziałek godz. 9.00 – 14.00 (pok.107)

Terminy TYLKO dla studentów studiów niestacjonarnych

- 09.10 (piątek) – godz. 15.00 – 18.00 (pok. 107)
- 10.10 (sobota) – godz. 09.00 - 14.00 (pok. 103)
- 16.10 (piątek) – godz. 15.00 – 18.00 (pok. 107)
- 25.10 (niedziela) – godz. 09.00 – 13.00 (pok. 107)

Osoby nieprzestrzegające terminów oraz zasad bezpieczeństwa nie będą obsługiwane. 

W  przypadku  otrzymania  wezwania  do  uzupełnienia  braków  we  wniosku,  brakujące
dokumenty należy umieścić w kopercie i wrzucić do skrzynki KNEiS znajdującej się przy
portierni lub wysłać pocztą.

mailto:marlena.dobaczewska@pw.edu.pl


Stypendium Rektora 

Wypełniony wniosek należy włożyć do koperty i wrzucić do skrzynki nadawczej z napisem
KNEiS znajdującej się przy portierni lub wysłać pocztą.

(Gmach Politechniki Warszawskiej otwarty jest w godz. 6.00 – 20.00)

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Zapomoga

Wnioski składane przez system USOSweb.

Wszystkie wnioski stypendialne można również wysłać pocztą na adres:

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
PW Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17 
09-400 Płock
Pok. 103

UWAGA!  Osoby  nawet  z  najmniejszymi  objawami  choroby  proszone  są  o  przesyłanie
wniosków pocztą tradycyjną.

Przypominamy również, że w kontaktach z Sekretariatem Kolegium należy używać wyłącznie
studenckiej poczty elektronicznej w domenie PW. 


