
Wniosek o stypendium socjalne 

  WNIOSKI STYPENDIALNE SKŁADANE PRZEZ USOSWEB 

(socjalne, w zwiększonej wysokości, dla niepełnosprawnych, zapomoga) 

Przed rozpoczęciem procedury składania wniosku zapoznaj się z -> Regulaminem przyznawania świadczeń o 

charakterze socjalnym. 

 

1. Zaloguj się na stronie usosweb.uph.edu.pl ; Login: PESEL → kliknij „Zapominane hasło”  
i postępuj zgodnie z instrukcją.  

 

kliknij obraz, aby powiększyć 

  

Gratulujemy, usługa CAS jest gotowa do działania! 

Wprowadź swój identyfikator sieciowy i hasło 

                                    Identyfikator:    
 P E S E L

 
 

                                                            Hasło:      

                                                                  Pamiętaj mnie 

WYCZYŚĆ
 

ZALOGUJ
 

zapomniane hasło | English version 

 

2. Przejdź do działu „Dla studentów”. 
 

3. Wybierz z listy po lewej stronie pozycję „Stypendia” → „Konta bankowe studenta” i wpisz numer 
konta, na które ma być przelewane stypendium. Po wpisaniu numeru – sprawdź dokładnie jego 
poprawność. W razie zmian lub błędów – zgłoś się do dziekanatu. Zatwierdź zmiany. 

*Wszystkie rodzaje stypendiów są przelewane tylko na jeden numer konta. 

 

https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph/stypendia-dla-studentow
https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph/stypendia-dla-studentow
https://usosweb.uph.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()
https://cas.uph.edu.pl/passwd-change/reset?lang=pl
https://cas.uph.edu.pl/cas/login?service=https%3A%2F%2Fusosweb.uph.edu.pl%2Fkontroler.php%3F_action%3Dlogowaniecas%2Findex&locale=en
http://phavi.umcs.pl/ph/r,1024,800/multimedia/2016/0930/110202-1.png


 

 

 

4. Wybierz dział „Dla wszystkich” u góry strony, a następnie wejdź we „Wnioski”. Tutaj wyświetli się lista 
wniosków, które możesz składać.  
 

 
 
 



 

 

Składanie wniosku o stypendium socjalne przez USOSweb składa się z dwóch 
etapów: 

1. Uzupełnienia „Oświadczenia o dochodach”  
2. Złożenia „Wniosku o stypendium socjalne” 

 

1. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH  

 

1. Kliknij „Zacznij wypełniać”. 

 

 

2. Zapoznaj się z podstawami prawnymi, regulaminem, ustalaniem składu rodziny oraz kryteriami 
samodzielności finansowej. (Pamiętaj! Składane przez Ciebie oświadczenia muszą być zgodne ze stanem 
faktycznym, a za podanie fałszywych danych grożą sankcje prawne.) 

3. Uzupełnij skład rodziny wraz ze stopniem pokrewieństwa oraz głównym zajęciem wykonywanym 
przez poszczególnych jej członków. Kolejne osoby można dodawać i usuwać odpowiednimi przyciskami. 

 



 

 

 

4. Po zakończeniu kliknij „Dalej” i kontynuuj uzupełnianie oświadczenia na kolejnym ekranie 

5. EKRAN 2 – uzupełnij odpowiednie dane u poszczególnych członków rodziny. Na podstawie 
informacji, które uzupełnisz w tym miejscu, system będzie pytał na kolejnych ekranach o konkretne 
informacje dotyczące członków rodziny. (Jeżeli ktoś nie ma dochodu, wówczas zapytania o tę osobę nie 
pojawią się).  

WAŻNE: jeżeli ktoś z rodziny obecnie nie pracuje ale pracował w 2016 roku, na zaświadczeniu z 
Urzędu Skarbowego będzie miał dochód - należy na ekranie 2 zaznaczyć skąd dochód pochodził. Na 
dalszy ekranie, dotyczącym tej osoby, należy wpisać dochód z datami jego uzyskiwania, oznaczyć, że nie 
jest dalej otrzymywany i wybrać powód utraty. W ten sposób dochód będzie mógł zostać utracony i nie 
policzony do dochodu rodziny.  

 



 

6. EKRAN 3 – uzupełnij dane członków rodziny, o które prosi system. Do tego celu będziesz 
potrzebował: 

 Zaświadczeń z Urzędu Skarbowego dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny (z 
poprzedniego roku podatkowego – w roku akademickim 2017/2018 będą to zaświadczenia za 
2016 r.)  
UWAGA! Jeśli rodzice rozliczają się wspólnie, dochód jest wykazywany na jednym zaświadczeniu 
i w 2016 roku żadne z rodziców nie zmieniło miejsca zatrudnienia, w oświadczeniu należy wpisać 
dane z zaświadczenia jedynie u jednego rodzica, a u drugiego wpisać 0 zł (składki zdrowotne 
zsumować i wpisać u jednej osoby). 

 Informacji o faktycznie opłaconych składkach zdrowotnych (zaświadczenie z ZUS lub z 
miejsca pracy) 

 Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą nie na zasadach ogólnych – oddzielne zaświadczenie 
z Urzędu Skarbowego 

 Jeśli ktoś posiada ziemię – informację o posiadanych hektarach przeliczeniowych 

 Jeżeli dochód nie był uzyskiwany przez cały rok, należy go wpisać w odpowiednim 
miejscu.  
 

 Jeśli jako powód utraty wskażesz opcję "żaden z powyższych powodów", to nie będzie on 
traktowany jako dochód utracony. 

 WAŻNE: każdy pełnoletni członek rodziny, który w 2016 roku miał dochód, musi 
uzupełnić i podpisać oświadczenie o ilości przepracowanych miesięcy. 

 

 Przykładowe sytuacje: 



 

 



 

7. EKRAN 6 – przeczytaj uważnie i zaznacz dokumenty oraz zaświadczenia, które dotyczą Twojej 
rodziny oraz koniecznie dołącz je w wersji papierowej przy składaniu oświadczenia o dochodach wraz z 
wnioskiem, w dziekanacie. Np.: 

 Jeśli masz uczące się rodzeństwo – dołącz dokument potwierdzający ten fakt. 

 Jeśli masz małoletnie rodzeństwo – dołącz akt urodzenia. 
 Jeśli któryś z członków Twojej rodziny pracował w roku rozliczeniowym i stracił 

pracę – dołącz umowę/świadectwo pracy. 

 Jeśli ktoś uzyskał nową pracę w roku bieżącym – dołącz zaświadczenie o dochodzie 
netto za pierwszy pełny miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło 
zatrudnienie. 

 Jeśli jesteś sierotą/półsierotą  - dołącz akt zgonu rodzica. 

 Jeśli Twoi rodzice są rozwiedzeni i masz zasądzone alimenty od któregoś z rodziców 
– dołącz stosowny wyrok sądu. 

 Jeśli Twoi rodzice są rozwiedzeni, ale nie masz zasądzonych alimentów – musisz 
przedstawić zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego obojga rodziców.   

 Jeżeli pobierasz alimenty z funduszu alimentacyjnego – dołącz stosowny dokument. 

 Do składu rodziny nie wlicza się osoba pełnoletnia nieucząca się, chyba że jest 
osobą niepełnosprawną pozostającą pod opieką rodziny. 

PAMIĘTAJ, że każdy pełnoletni członek rodziny musi uzupełnić oświadczenie o wysokości osiągniętych 
dochodów nieopodatkowanych (nawet jeśli ich nie uzyskiwał). Wniosek do pobrania na ekranie 6. 

WAŻNE 

 



 

8. EKRAN 7 – tu wyświetli się podsumowanie osiąganych dochodów w rodzinie wraz z dochodem w 
przeliczeniu na jednego członka rodziny. 

9. EKRAN 8 – tutaj możesz zobaczyć podgląd wydruku. Jeśli o czymś zapomniałeś lub zauważyłeś 
błędy – możesz cofnąć się do poprzednich ekranów klikając „Wróć”. Możesz również szybko wrócić do 
pierwszej strony. 

 

 
 

* Klikając przycisk „Sprawdź” możesz zobaczyć, czy wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione. Jeśli 
jesteś pewny, że wszystko jest w porządku – kliknij „Zarejestruj”.  
 

10. Po zarejestrowaniu oświadczenia należy go wydrukować, podpisać oraz 
wraz z załącznikami i „Wnioskiem o stypendium socjalne” złożyć w swoim 
dziekanacie.  
 

* W każdym momencie uzupełniania wniosku możesz cofnąć się na poprzedni ekran lub przejść szybko 
na pierwszy ekran. Możesz również przerwać i wrócić do jego uzupełniania w dowolnym momencie 
wchodząc na „Oświadczenie o dochodach” → Kontynuuj wypełnianie. 
 

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA  
Jeśli spełniasz kryteria studenta samodzielnego finansowo, udokumentuj swoją sytuację zgodnie z 
wymogami załącznika nr 4 do Regulaminu i dostarcz oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego 
gospodarstwa z rodzicami.  

 
 

  

http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0818/130852-zal-nr-4-3-oswiadczenie-o-prowadzeniu-nieprowadzeniu-wspolnego-gospodarstwa-domowego-z-rodzicami.doc


 

2. WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE  

 

Po uzupełnieniu i wydrukowaniu „Oświadczenia o dochodach” należy uzupełnić 
„Wniosek o stypendium socjalne”.  
 

1. Wybierz z listy po lewej stronie pozycję „Lista wniosków”, wybierz "Wniosek o stypendium socjalne" a 
następnie kliknij „Zacznij wypełniać”. 

 

 
2. EKRAN 0 – zaznacz, czy ukończyłeś już jakieś studia. W przypadku zaznaczenia „Tak” wyświetlą się 
kierunki ukończone/aktualne na UPH. Jeśli ukończyłeś jakiś kierunek na innej uczelni lub jesteś w 
trakcie studiowania – uzupełnij „podaj informacje o pozostałych kierunkach”.  
 

 

Pytanie dotyczy wszystkich ukończonych  

studiów, niezależnie na jakiej uczelni i jaki 

stopień został ukończony. 



 

3. EKRAN 1 – wybierz kierunek, na którym chcesz pobierać stypendium socjalne.  

4. EKRAN 2 – sprawdź swoje dane (jeżeli nie masz wpisanego konta bankowego - uzupełnij), a 
następnie poprzez "lista wniosków" w lewym menu kontynuuj uzupełnianie wniosku). 

* jeżeli konto w USOSweb jest błędne - zgłoś zmianę w dziekanacie 

 

5. EKRAN 3 – wybierz rodzaj świadczenia, o jakie zamierzasz się starać. Przy wyborze stypendium 
zwiększonego z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenckim lub na stancji pojawi się EKRAN 4, w 
którym należy wskazać miejsce zamieszkania. Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć dokument 
potwierdzający miejsce zamieszkania (DS lub stancja).  

 

 

 

 

 

 



6. EKRAN 5 – jeśli wszystko się zgadza – zarejestruj wniosek. 

 

7. Po zarejestrowaniu wniosku należy go wydrukować, wypełnić, podpisać oraz wraz  
z „Oświadczeniem o dochodach” złożyć w swoim dziekanacie wraz z dokumentami w 
wersji papierowej.  

W dziekanacie pracownik sprawdzi poprawność wniosku i przyjmie go do rozpatrzenia przez 
Wydziałową Komisję Stypendialną. Jeśli zostaną stwierdzone braki/błędy – zostaniesz poproszony o ich 
uzupełnienie i poprawę wniosku w systemie USOSweb. 

 

Status „Cofnięty do uzupełnienia”  
Jeżeli przy oświadczeniu o dochodach lub wniosku pojawi się status „Cofnięty do uzupełnienia”, należy 
kliknąć „szczegóły” i zapoznać się z komentarzem. Po uzupełnieniu dokumentów w dziekanacie status 
zostanie zmieniony. 

 

Status „Cofnięty do poprawy”  
Jeżeli pojawi się status „Cofnięty do poprawy” oznacza to, że wniosek należy zweryfikować pod kątem 
komentarza otrzymanego z dziekanatu. Aby odczytać komentarz kliknij w „Szczegóły”. W celu dokonania 
korekty kliknij u góry „Kontynuuj wypełnianie” i popraw  wniosek. Po poprawkach wniosek należy 
ponownie zarejestrować, wydrukować oraz złożyć w dziekanacie. 
 
Kiedy wniosek zostanie sprawdzony i będzie poprawny – wówczas przy wniosku pojawi 
się status „Zaakceptowany”  Taki wniosek gotowy jest do rozpatrzenia przez Wydziałową 
Studencką Komisję Socjalną. Po obradach WKS i po wprowadzeniu decyzji do systemu 
USOS będziesz mógł sprawdzić, czy stypendium zostało przyznane, a jeśli tak, to w jakiej 
kwocie. 

Aktualizacja wniosku 

Jeśli dane zawarte w oświadczeniu ulegną zmianie, skontaktuj się z dziekanatem w celu umożliwienia 
aktualizacji oświadczenia o dochodach. Następnie złóż w dziekanacie nowe oświadczenie wraz z 
wnioskiem. 


