
INSTRUKCJA SKŁADANIA 
WNIOSKU O PRZYZNANIE 

STYPENDIUM SOCJALNEGO
W SYSTEMIE USOSweb 



Zaloguj się do swojego konta 
w USOSweb. 

W zakładce DLA WSZYSTKICH 
kliknij w ikonę WNIOSKI.



Odszukaj Oświadczenie o 
dochodach 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

w trakcie

Rok 
akademicki 
2022/2023

Rok 
akademicki 
2022/2023



UWAGA! Na tym etapie powinno się posiadać dokumentację informującą o wysokości dochodów – jest ona konieczna do 

uzupełnienia oświadczenia. W zależności od rodzaju dochodów, w większości przypadków wymaganymi dokumentami będą: 

1. Dla grupy dochodów „A”- wynagrodzenia: 

• zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.

Dz. U. z 2020 poz. 1426), uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - od każdego pełnoletniego 

członka rodziny 

• zaświadczenia z ZUS zawierające informacje o odprowadzonych (lub nie) składkach na ubezpieczenie zdrowotne w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - od każdego pełnoletniego członka rodziny 

• decyzje o przyznaniu renty/emerytury/zasiłku dla bezrobotnych 

• zaświadczenia od pracodawcy, umowy/świadectwa pracy, PITy (11, 11A i 28) w przypadku dochodów utraconych i uzyskanych 

2. Dla grupy dochodów „B”- dochody opodatkowane ryczałtem: 

• zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: a. 

roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, b. danych członka rodziny, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, 

nazwisko, numer PESEL, c. formie opłacanego podatku, d. wysokości przychodu, e. stawce podatku, f. wysokości opłaconego 

podatku, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy 



3. Dla grupy dochodów „C”- dochody nieopodatkowane:

• oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu świadczeń) -

od każdego pełnoletniego członka rodziny 

• zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i fizycznych 

ogólnej powierzchni użytków rolnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub zaświadczenie o 

niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku rolnego, w przypadku gdy stałe miejsce zamieszkania studenta położone jest na 

terenie gminy wiejskiej - od każdego pełnoletniego członka rodziny, 

• odpis podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną bądź odpis 

protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub 

innego tytułu wykonawczego pochodzącego bądź zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujący do alimentów na rzecz osób w 

rodzinie lub poza rodziną 

• w przypadku gdy uprawniony członek rodziny nie otrzymał alimentów albo otrzymał je w wysokości niższej niż ustalona w 

orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej, ugodzie zawartej przed mediatorem lub w innym tytule wykonawczym pochodzącym bądź 

zatwierdzonym przez sąd: a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 

bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów bądź b) informację właściwego sądu lub 

właściwej instytucji o podjęciu przez uprawnionego członka rodziny czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za 

granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem 

możliwości wskazania przez uprawnionego członka rodziny miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli 

dłużnik zamieszkuje za granicą, 



4. Dla grupy dochodów „D”- pomniejszenia dochodu: 

• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, 

ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem bądź innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez 

sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny 

5. Dla grupy dochodów uzyskanych w roku bieżącym „E”- nowy dochód po roku 2021:

• Zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z miesiąca następującego po przepracowanym miesiącu (np. umowa 

rozpoczęła się 15 lutego, więc zaświadczenie powinno być wystawione za marzec).



UWAGA! Niezależnie od rodzaju osiągniętego dochodu, każda pełnoletnia osoba w rodzinie studenta powinna złożyć 

oświadczenie o uzyskiwaniu bądź nieuzyskiwaniu dochodu nieopodatkowanego. 

Dodatkowo: Zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

1. Rektor, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, 

którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium 

socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

2. Rektor, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w 

przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 

zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione 

oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. Powyższa regulacja prawna jest regulacją rangi ustawowej. 

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta, wyliczony w generatorze wniosków, nie przekracza kwoty 600 zł, student jest 

zobowiązany do dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta 

i jego rodziny.



EKRAN 1 – UZUPEŁNIENIE SKŁADU RODZINY

W pierwszej kolejności definiuje 

się skład Twojej rodziny. 

Szczegółowe informacje, kogo 

należy wliczyć do rodziny, 

znajdują się Regulaminie 

stypendialnym.

Przyciskiem dodaj dodajemy 

kolejne osoby do składu rodziny.



W następnym etapie musisz zdefiniować, z 

jakiego tytułu Ty i członkowie Twojej rodziny 

otrzymywali dochód lub nie. Kolumny A, B, C 

zawierają trzy grupy dochodów otrzymywanych w 

roku 2021, uwzględniane przy rozpatrywaniu 

wniosku o przyznanie stypendium. Wybierz opcję 

TAK lub NIE dla każdego źródła dochodu i członka 

Twojej rodziny. Musisz także zaznaczyć, czy 

członkowie Twojej rodziny uzyskali nowy rodzaj 

dochodu w roku bieżącym (2022). UWAGA – to, 

jaki dochód można uznać za uzyskany w roku 

2022 znajdziesz w Regulaminie Stypendialnym. 

Możesz także zaznaczyć okoliczność wpływającą 

na zmniejszenie dochodu w rodzinie – alimenty 

świadczone na rzecz osób spoza rodziny (kolumna 

D). Dla każdego członka rodziny i rodzaju 

dochodu musisz zaznaczyć opcję TAK lub NIE.

2021

2021

EKRAN 2 – RODZAJE OSIĄGANYCH DOCHODÓW



EKRAN 3A – DOCHODY OPODATKOWANE

2021

2021

2021

2021



EKRAN 3B – DOCHODY OPODATKOWANE W 
FORMIE RYCZAŁTU EWIDENCOWALNEGO LUB 
KARTY PODATKOWEJ



EKRAN 3C – DOCHODY NIEPODLEGAJĄCE 
OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM 
OD OSÓB FIZYCZNYCH

Po kliknięciu rozwiń pojawi nam się tabela, w której 
należy uzupełnić uzyskany rodzaj dochód.



EKRAN 3C – DOCHODY UZYSKANE PO ROKU 2020

22021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021



EKRAN 3A – DOCHODY OPODATKOWANE

2021

2021

2021

2021



EKRAN 4 – OŚWIADCZENIE O DOCHODACH GDY 
NIE PROWADZISZ WSPÓLNEGO 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 



EKRAN 6 – DOKUMENTACJA 

PAMIĘTAJ! Po zdefiniowaniu wysokości dochodów w ostatnim 

etapie należy zaznaczyć dokumenty potwierdzające wpisane 

dane dotyczące dochodów i składu rodziny. Dokumenty te 

muszą być dołączone do wniosku o stypendium socjalne. 

Należy pamiętać, że Komisja Stypendialna, jako organ 

administracji, ma prawo wezwać studenta do dostarczenia 

dokumentów niewymienionych w generatorze. Każdy rodzaj 

dochodu należy potwierdzić odpowiednim dokumentem. Jeżeli 

student posiada uczące się pełnoletnie rodzeństwo musi 

dostarczyć zaświadczenia ze szkół. 



EKRAN 7 – PODSUMOWANIE OŚWIADCZENIA O 
DOCHODACH 

W roku akademickim 2022/2023 
miesięczny dochód na osobę 
uprawniający do otrzymywania 
stypendium socjalnego wynosi 
1 051,70 zł.

2021



EKRAN – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



EKRAN – PODSUMOWANIE

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

Po wygenerowaniu oświadczenia o 
dochodach przejdź do wypełniania wniosku 
o stypendium socjalne.



Odszukaj WNIOSEK O 
STYPENDIUM SOCJALNE 
2022/2023 i kliknij 
ZACZNIJ WYPEŁNIAĆ.

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



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. 

Przed kontynuowaniem 
wypełniania wniosku należy 
potwierdzić, że dane są zgodne 
ze stanem faktycznym.

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



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 socjalnego. 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 – UZASADNIENIE

Zaznacz o jakie stypendium chcesz się ubiegać a 
następnie uzasadnij swój wybór w kilku 
zdaniach.



Odmawia się przyznania stypendium 
socjalnego studentowi, którego miesięczny 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty 600.00 zł, jeżeli nie dołączy do wniosku 
o przyznanie stypendium socjalnego 
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o 
sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i 
rodziny (na podstawie: ustawa Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce).

EKRAN 4 – WERYFIKACJA SYTUACJI 
MATERIALNEJ RODZINY



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 socjalne 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 osobiście 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

