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Instrukcja wypełniania 
wniosku o przyznanie stypendium socjalnego



Drodzy Studenci, 

poniżej została przedstawiona instrukcja wypełniania „krok po kroku” wniosku
o przyznanie stypendium rektora w uczelnianym systemie USOSweb. 

Przed zalogowaniem upewnij się, że posiadasz: 
• aktualne hasło do systemu, 
• posiadasz numer rachunku bankowego, na który Uczelnia będzie wypłacała 
stypendium. 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń znajdują się na 
stronie internetowej SGSP w zakładce STUDENT – ŚWIADCZENIA.



Po zalogowaniu się do Uczelnianego Systemu USOSweb, należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI



Po wejściu w zakładkę WNIOSKI wyświetlone zostaną wszystkie wnioski, które student może zarejestrować 
oraz informacje o nich.
W pierwszej połowie ekranu wyświetlone są wszystkie wnioski, które zarejestrowałaś/zarejestrowałeś lub 
zaczęłaś/zacząłeś wypełniać.
W drugiej połowie ekranu wyświetlone są wnioski, które możesz zarejestrować.

Nazwa – informacja o rodzaju wniosku, jaki można zarejestrować

Tury – informacja o  w których można zarejestrować wniosek 

Stan – informacja dotycząca rozpatrywania wniosku. 
• W trakcie wypełniania - oznacza to, że jesteś w trakcie wypełniania wniosku.
• Zarejestrowany - oznacza to, że wniosek jest zarejestrowany w USOSweb. 

Należy go wydrukować, podpisać i złożyć do 20 października 2022 r. lub przez cały rok akademicki
2022/2023 w Kancelarii Ogólnej SGSP lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Uczelni
(decyduje data stempla pocztowego)

UWAGA!!! 
Zarejestrowanie wniosku w USOSweb NIE JEST jego złożeniem w rozumieniu Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego. 



Po wyborze „Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2022/2023” klikamy 
„zacznij wypełniać” 



Ekran 0 
Ekran służy do weryfikacji uprawnień do otrzymania stypendium. 

Należy wskazać wszystkie kierunki, na których do tej pory studiowałaś/studiowałeś (studia trwające, 
studia ukończone oraz studia, z których zostałaś/zostałeś skreślony). 

Za pomocą przycisku              możesz dodać kolejne kierunki studiów.



Ekran 1 
Na tym ekranie znajduje się aktualny program, na którym studiujesz.
Należy wskazać program, w ramach którego chcemy złożyć wniosek. 
Zatwierdzamy ten fakt przyciskiem         .

Jeżeli wybór kierunku jest niemożliwy i wyświetlił się komunikat: „brak kierunków, na których możesz
zarejestrować wniosek”, oznacza to, że nie jesteś wpisany/wpisana na bieżący semestr w roku 
akademickim 2022/2023, należy w takim wypadku skontaktować się z pracownikiem Dziekanatu.



Ekran 2 
Zostaniesz poproszony przez system o weryfikację swoich danych. 
Na tym ekranie należy dodać numer rachunku bankowego, na który w przypadku przyznania 
świadczenia, będzie ono wypłacane. Za pomocą przycisku             przechodzimy do kolejnego ekranu, na 
którym dodajemy dane.



Ekran 2 
Zostaniesz poproszony przez system o weryfikację swoich danych. 
Na tym ekranie należy dodać numer rachunku bankowego, na który w przypadku przyznania 
świadczenia, będzie ono wypłacane. Za pomocą przycisku             przechodzimy do kolejnego ekranu, na 
którym dodajemy dane.



Ekran 3
Na tym ekranie wskazujesz rodzaj stypendium, o jakie chcesz wnioskować.

Rozwija się menu, w którym należy wskazać powód dlaczego 
ubiegasz się o stypendium socjalne lub socjalne
w zwiększonej wysokości. 

Pamiętaj, aby uzasadnić wniosek.



Ekran 4

Jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie wynosi 
poniżej 600,00 zł, do wniosku o stypendium 
socjalne, w tym socjalne w zwiększonej 
wysokości, NALEŻY dołączyć ZAŚWIADCZENIE z 
ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku 
przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 
centrum usług społecznych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
realizowaniu usług społecznych przez centrum 
usług społecznych - z centrum usług 
społecznych, O SYTUACJI DOCHODOWEJ I 
MAJĄTKOWEJ STUDENTA I RODZINY STUDENTA. 



Po wypełnieniu wszystkich punków przejdź dalej do 

ekranu z INFORMACJAMI 
UZUPEŁNIAJĄCYMI 
Na tym ekranie należy zapoznać się z oświadczeniami i 
odpowiednie zaznaczyć oraz przejść do kolejnego ekranu.



PODSUMOWANIE 
Na tym ekranie należy zapoznać się z informacją zamieszczoną w oknie oraz zarejestrować wniosek. 
Zarejestrowanego wniosku nie można już modyfikować, jeżeli jednak wiesz, że 
zarejestrowałeś/zarejestrowałaś wniosek z błędami zgłoś się do Działu Spraw Studenckich.

UWAGA!!!! 
PODGLĄD WNIOSKU W FORMACIE PDF ZAWIERA ZNAK WODNY „NIEZATWIERDZONE” taki wniosek nie zostanie 
przyjęty!!! Wniosek do wydruku znajduje się na kolejnym ekranie. 



Aby prawidłowo złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego NALEŻY wydrukować, podpisać 
oraz złożyć w Kancelarii Ogólnej SGSP lub przesłać Pocztą Polską na adres Uczelni wygenerowany w 
USOSweb wniosek o przyznanie stypendium oraz oświadczenie o dochodach studenta i jego 
rodziny do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2022/2023 i komplet 
wymaganych dokumentów potwierdzający stan faktyczny.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w rok akademickim 2022/2023.


