
Wypełnienie wniosku o stypendium socjalne



UWAGA!

Przed  wypełnieniem  wniosku  o  stypendium  socjalne  należy  zarejestrować  oświadczenie  

o dochodach.

W  przypadku,  gdy  wydruk  w  wniosku  nie  pokaże  numeru  konta  należy  dołączyć  specjalne

oświadczenie z wypełnionym numerem konta. 

Wnioski bez numeru konta będą automatycznie odrzucane do ponownego uzupełnienia.



Poniższy poradnik opisuje krok po kroku, jak wypełnić wniosek o stypendium socjalne. Pierwszym

krokiem jest wejście na stronę USOS-a. Link do strony znajduje się tutaj:

https://usosweb.pwste.edu.pl

Po wejściu  na stronę  logujemy się  na nasze  konto  używając  loginu (s+numer  albumu)  i  hasła

(Rys.1).

Rys.  1 Okno logowania w systemie USOS.

Po poprawnym zalogowaniu do serwisu USOS, znajdziemy się na stronie głównej (Rys. 2). Aby

odnaleźć Wniosek o stypendium socjalne przechodzimy do zakładki „Dla wszystkich”. Zakładka ta

zaznaczona jest na czerwono na poniższym ekranie (Rys. 2).

https://usosweb.pwste.edu.pl/


Rys.  2 Strona główna serwisu USOS.

Kolejnym krokiem jest wybranie w bocznym menu odnośnika o nazwie „Lista wniosków” (Rys. 3).

Rys.  3 Strona serwisu USOS – zakładka „Dla wszystkich”.

Po wejściu na zakładkę „Lista wniosków” powinna załadować się strona, w której pojawi się lista

dokumentów, które można wypełnić (Rys. 4).



Po załadowaniu strony, powinna pojawić się lista wniosków/oświadczeń, które możemy wypełnić.

Na stronie, w kolumnie „Nazwa” wyszukujemy wniosek pt. „Wniosek o stypendium socjalne” (1),

klikamy  „zacznij  wypełniać”  (2).   W przypadku,  gdy  oświadczenie  o  dochodach  nie  zostało

wypełnione przy próbie tworzenia wniosku pojawi się komunikat o błędzie (Rys. 5).

Rys.  5 USOS – błąd podczas wypełniania wniosku.

W  takim  wypadku  w  pierwszej  kolejności  konieczne  jest  zarejestrowanie  oświadczenia  

o dochodach (1) za rok ubiegły. Aby je wypełnić, zamykamy okno (Rys. 6).

Rys.  4 Rys.  4 Serwis USOS –  lista wniosków dostępnych dla studenta.



Rys.  6 USOS – wyszukanie oświadczenia o dochodach za poprzedni rok. 

Następnie wyszukujemy oświadczenie o dochodach (Rys. 6) za poprzedni rok (np. Oświadczenie 

o dochodach za rok 2018) (1) i klikamy „zacznij wypełniać” (2). Po wypełnieniu oświadczania  

o dochodach powinna pokazać się informacja, że wniosek został zarejestrowany (Rys. 7).

Rys.  7 USOS – status oświadczenia o dochodach.

Po  wypełnieniu  oświadczenia  o  dochodach  w  „listach  wniosków”  powinno  pojawić  się

oświadczenie  (1)  oraz  jego  status  (2).  Od  tej  pory  można  rozpocząć  rejestracje  wniosku  

o stypendium socjalne (Rys. 8).



Rys.  8 USOS – wniosek o stypendium socjalne.

 Aby rozpocząć wypełnianie wniosku, wyszukujemy go (1), następnie klikamy na link kierujący nas

do formularza rejestracji wniosku (2). Po przeładowaniu strony powinnien pojawić się formularz, 

w którym student podaje informacje dotyczące ukończenia studiów (Rys. 9).   

Rys.  9 USOS – ekran wyboru ukończenia studiów przez studenta.



W przypadku, gdy student nie ukończył jeszcze żadnych studiów, zaznacza odpowiedź „nie” (1)  

i  klika w przycisk „DALEJ” (2).  W sytuacji,  gdy użytkownik ukończył  już jakieś  studia  musi

uwzględnić te informacje , klikając na odpowiedź „TAK” (Rys.10).

Rys.  10 USOS – wypełnianie danych dotyczących ukończonych studiów.

Gdy student  klika  na  przycisk  „TAK”,  ukazuje  się  dodatkowa tabela,  w której  wypełnia  dane

dotyczące ukończonych studiów na określonym kierunku. Jeżeli tabela się nie pojawi, klikamy na

przycisk dodaj (1), wtedy pojawi się tabela jak na Rys. 10. Następnie wypełniamy dane w tabeli.  

W przypadku, gdy użytkownik chce usunąć tabele klika na przycisk z czerwoną strzałką (2). Na

końcu użytkownik klika przycisk „DALEJ” (3). Następnie student wybiera aktualny tok studiów

(Rys. 11), na który będzie składany wniosek.

UWAGA!!! 

Wniosek o stypendium socjalne może być przyznany tylko i wyłącznie na jeden program studiów

w przypadku studiowania na wielu kierunkach. 



 

Rys.  11 USOS – wybranie toku studiów przez studenta.

Po  pokazaniu  się  listy  toku  studiów  wybieramy  ten,  na  który  chcemy  złożyć  wniosek  (1),  a

następnie  zaznaczamy  go  we  wskazanym  miejscu  (2).  Po  wybraniu  odpowiedniego  wniosku

klikamy  „DALEJ”  (3).  Kolejnym  krokiem  wypełnienia  wniosku  o  stypendium  socjalne  jest

weryfikacja danych osobowych (Rys. 12). 

Rys.  12 USOS – weryfikacja danych osobowych w systemie.



W sytuacji,  gdy  dane  osobowe  się  nie  zgadzają  należy  niezwłocznie  zwrócić  się  do  Centrum

Obsługi  Studentów.  Jeżeli  dane  osobowe  są  prawidłowe  klikamy  na  przycisk  „DALEJ”  (1).

Następny formularz pozwala na wybranie świadczenia o jakie się ubiegamy (Rys. 13). 

UWAGA !!!

Ekran ten może ulec zmianie. Mogą pojawić się inne podstawy do ubiegania się o świadczenie 
pomocy materialnej.

Rys.  13 USOS – wybranie świadczenia pomocy materialnej.

W formularzu możemy wybrać następujące świadczenia pomocy materialnej (1):

1. Stypendium socjalne.

2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim

lub w obiekcie innym niż dom studencki.

3. Stypendium  socjalne  w  zwiększonej  wysokości  z  tytułu  zamieszkania  z  niepracującym

małżonkiem  lub  dzieckiem  w  domu  studenckim  lub  innym  obiekcie  innym  niż  dom

studencki.

Użytkownik  może  także  dodać  uzasadnienie  do  wniosku  (2),  jednak  rubryka  ta  nie  jest



wymagana,  jednocześnie  można  zarejestrować  wniosek  bez  konieczności  wprowadzania  tego

uzasadnienia.  W  przypadku,  gdy  użytkownik  uzupełnił  już  ten  formularz,  klika  na  przycisk

„DALEJ”.  Ostatnim  etapem  rejestracji  wniosku  jest  formularz,  w  którym  użytkownik  może

rejestrować wniosek, bądź przejść do pierszej strony wniosku.

Rys.  14 USOS – ekran rejestracji wniosku o stypendium socjalne.

W  przypadku,  gdy  wniosek  jest  wypełniony  prawidłowo  użytkownik  klika  na  przycisk

„ZAREJESTRUJ” (1), w przypadku chęci poprawy wniosku klika na odnośnik „Wróć do pierwszej

strony  wniosku”.  Ostatnim  krokiem  jest  wydrukowanie  wniosku  wraz  z  oświadczeniem  

o dochodach i złożenie go w formie papierowej w Centrum Obsługi Studentów.


