
INSTRUKCJA SKŁADANIA 
WNIOSKU O STYPENDIUM DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W SYSTEMIE USOSweb 



Niezbędnym załącznikiem do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych jest: 

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

• orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

• orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

• orzeczenie o grupie inwalidzkiej. 

Studenci, którzy rozpoczynają studia w DSW lub studenci, których orzeczenie utraciło ważność,

przed złożeniem wniosku muszą przesłać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

na adres mailowy stypendia@dsw.edu.pl., bądź dostarczyć ksero dokumentu do DOFSu (pokój 107A, I piętro) lub 

przesłać pocztą na adres: 

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław (z dopiskiem: DOFS, pokój 107A)

Uwaga! Dopiero po wprowadzeniu aktualnego orzeczenia przez pracowników DOFSu będzie można wypełnić 

wniosek na USOSweb.



Zaloguj się do swojego konta 
w USOSweb. 

W zakładce DLA WSZYSTKICH 
kliknij w ikonę WNIOSKI.



Odszukaj WNIOSEK O 
STYPENDIUM DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
2022/2023   i kliknij 
ZACZNIJ WYPEŁNIAĆ.

Uwaga! Można wypełnić 
tylko te wnioski, które 
mają aktywną turę i 
posiadają status              
W TRAKCIE. 



Jeżeli wcześniej rozpocząłeś 

wypełnianie wniosku i chcesz je 

kontynuować lub otrzymałeś 

informację, że Twój wniosek został 

cofnięty do poprawy, to wyszukaj 

go w sekcji Wnioski, które zacząłeś 

wypełniać i kliknij odpowiednio 

link kontynuuj wypełnianie lub 

popraw.

w trakcie
Rok 
akademicki 
2022/2023



EKRAN 0 – OŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU LUB 
KONTYNUOWANIU STUDIÓW

Na ekranie wyświetlona zostanie 
informacja o kierunkach studiów 
podjętych na DSW oraz widoczna 
będzie sekcja Podaj informacje o 
pozostałych studiowanych lub 
ukończonych kierunkach (w Polsce i za 
granicą), gdzie należy wprowadzić 
informację o studiach ukończonych, 
odbywanych lub kontynuowanych na 
innych uczelniach (poza DSW) lub 
ukończonych na DSW, na tyle dawno, 
że informacji o nich nie ma w 
USOSweb. 



Po kliknięciu przycisku DODAJ
wyświetlony zostanie formularz, 
który pozwoli Ci wprowadzić 
niezbędne informacje. 

Wpisz wszystkie poziomy 
studiowanych lub ukończonych 
kierunków studiów, nawet jeśli 
studiowany obecnie kierunek 
ma tę samą nazwę, co 
ukończony. Dotyczy to również 
kierunków, z których zostałeś 
skreślony. 

EKRAN 0 – OŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU LUB 
KONTYNUOWANIU STUDIÓW c.d.



EKRAN 0 – OŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU LUB 
KONTYNUOWANIU STUDIÓW c.d.

Przed kontynuowaniem wypełniania 
wniosku należy zaznaczyć kiedy 
powstała niepełnosprawność, a 
następnie potwierdzić, że dane są 
zgodne ze stanem faktycznym.



EKRAN 1 – WYBÓR KIERUNKU STUDIÓW

Na podstawie informacji z systemu 
USOS oraz informacji podanych przez 
Ciebie na Ekranie 0, system sprawdzi 
Twoje uprawnienia do przyznania 
Stypendium. Jeżeli posiadasz takie 
uprawnienia, pojawi się ekran, na 
którym musisz wybrać kierunek, w 
ramach którego będziesz składał 
wniosek.

Jeśli nie posiadasz takich uprawnień 
(np. podałeś na Ekranie 0, że ukończyłeś 
już studia I stopnia na innej uczelni i 
jednocześnie jesteś studentem studiów 
I stopnia), wówczas ekran będzie 
wyglądał następująco: 



Uwaga!

Świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych 
studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez 

studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
- pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,

- drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry 
przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego 
stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo 
równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie 
traktuje się jako jeden semestr.



Zweryfikuj swoje dane osobowe. W 
przypadku rozbieżności dane możesz 
zaktualizować w Dziekanacie osobiście lub 
e-mailowo. Wprowadzone zmiany będą 
widoczne w USOSweb po migracji danych, 
tj. po godzinie 17:00.

W związku z tym, że wszystkie stypendia 
przelewane są na konto bankowe, 
pamiętaj, żeby sprawdzić pole NUMER 
KONTA. Jeżeli brakuje w nim numeru 
konta, to powinieneś go wprowadzić. Jeśli 
numer jest widoczny, upewnij się, czy jest 
poprawny.

EKRAN 2 – INFORMACJA O TWOICH DANYCH 
OSOBOWYCH I PROGRAMIE STUDIÓW



EKRAN 3 – INFORMACJA O ORZECZENIU

Na ekranie tym wskaż orzeczenie, na 

podstawie którego chcesz wnioskować o 

stypendium oraz dokument potwierdzający 

stopień niepełnosprawności. Jeśli w systemie 

znajduje się informacja o Twoim aktualnym 

orzeczeniu, to zostanie ona wyświetlona na 

ekranie.

Pamiętaj! Jeśli masz orzeczenie na czas 

określony, to stypendium dla osób 

niepełnosprawnych zostanie Tobie przyznane 

tylko na czas obowiązywania orzeczenia. W 

związku z tym, gdy otrzymasz nowe 

orzeczenie będziesz musiał ponownie złożyć 

wniosek o stypendium.



EKRAN 5 – REJESTRACJA I DRUKOWANIE 
WNIOSKU

Przed zarejestrowaniem wniosku, należy 
zapoznać się z oświadczeniem oraz wyrazić 
zgodę na doręczenie pism za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.



EKRAN – PODSUMOWANIE

Tutaj zatwierdzisz wniosek. Zanim klikniesz 
ZAREJESTRUJ, dokładnie sprawdź 
wprowadzone dane, klikając zobacz podgląd 
wniosku. Jeśli zauważysz błędy, kliknij 
przycisk WRÓĆ i dokonaj korekty. Wniosek o 
stypendium dla osób niepełnosprawnych 
wydrukuj po kliknięciu przycisku 
ZAREJESTRUJ!
Jeśli wydrukujesz wniosek zanim zostanie 
zarejestrowany, na dokumentach pojawi się 
znak wodny NIEZATWIERDZONY. 
Dokumenty z takim znakiem nie będą 
przyjmowane i rozpatrywane. 



Po zarejestrowaniu wniosku jego zmodyfikowanie będzie możliwe dopiero po cofnięciu wniosku do poprawy. W tej 
sprawie będziesz musiał zwrócić się mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl. 
Dopiero po zweryfikowaniu kompletu dokumentów w wersji papierowej przez Dział Obsługi Finansowej Studenta 
(wniosek + załączniki) komisja będzie mogła zacząć rozpatrywanie Twojego wniosku. Jeżeli dostarczona przez Ciebie 
dokumentacja będzie kompletna i wprowadzone we wniosku dane poprawne, to koordynator zaakceptuje Twój wniosek i 
uzyska on status Gotowy do rozpatrzenia. Jeżeli dokumentacja będzie niekompletna lub będzie zawierała błędy, wówczas 
koordynator cofnie go do poprawy i uzyska on status Cofnięty do poprawy. W takiej sytuacji będziesz musiał niezwłocznie 
dokonać niezbędnych zmian we wniosku lub dostarczyć brakujące dokumenty (max do 14 dni). Informacja o zmianie 
statusu oraz opis nieprawidłowości zostaną przesłane na Twój studencki adres e-mail.

Poprawnie złożony i zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do pokoju 107A ( I piętro), wrzucić do 

wrzutni przy pokoju 107A, lub wysłać pocztą na adres: 

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Z dopiskiem: DOFS, pokój 107A

UWAGA! Tylko wnioski zarejestrowane i złożone w wersji papierowej będą rozpatrywane.

mailto:stypendia@dsw.edu.pl

