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Złóż wniosek cz. 3 – Zapomoga 

1. Aby złożyć wniosek o zapomogę należy zalogować się do WISUS S 

2. Następnie z górnego menu wybrać z zakładki systemy – ASIA 

3. Pojawi się strona zawierająca informacje osobowe, z prawego menu wybieramy opcję 

WNIOSKI I PODANIA 
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4. Pokaże się ekran główny, wszystkich złożonych wniosków. Jeżeli wniosek jest składany 

pierwszy raz lista złożonych wniosków będzie pusta. Wybieramy opcję LISTA OTWARTYCH 

WNIOSKÓW. 

5. Pokażą się wszystkie aktywne w roku akademickim wnioski. Wybieramy ZAPOMOGA i 

klikamy ZAREJESTRUJ WNIOSEK  

6. Pojawi się formularz rejestracji wniosku o zapomogę. 

Należy wypełnić kolejno pola: 
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- uzasadnienie zapomogi – opis sytuacji, pozwalający zorientować się w sytuacji 

życiowej studenta 

- wykaz załączonych dokumentów: 

w przypadku zgonu rodzica akt zgonu, 

w przypadku urodzenia dziecka akt urodzenia, 

w przypadku choroby dokumentacja medyczna i/lub faktury za leczenie, 

w innych przypadkach losowych dokumenty poświadczające sytuację 

- w polu UZASADNIENIE należy opisać zaistniałą sytuację oraz jej wpływ na sytuację 

materialną 

7. Następnie należy uzupełnić informację o uzyskanych wcześniej zapomogach (rok otrzymania 

oraz kwota), w przypadku gdy składamy wniosek pierwszy raz pola należy pozostawić puste 

8. W polu INFORMACJA O RÓWNOLEGŁYCH KIERUNKACH należy podać nazwę kierunku, nazwę 

uczelni oraz rok studiów. Pole należy uzupełnić JEDYNIE w przypadku gdy studiuje się dwa lub 

więcej kierunków równocześnie. 
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9. Należy kliknąć w szare pole z napisem INFORMACJE O UKOŃCZONYCH INNYCH KIERUNKACH 

STUDIÓW i je wypełnić TYLKO w sytuacji gdy jest się absolwentem innego kierunku (np. 

studiów pierwszego stopnia) 

10. Wypełniony formularz należy zatwierdzić 
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11. Wypełniony wniosek można poprawić, używając opcji EDYTUJ WNIOSEK 

12. Lub złożyć.  

13. Należy zapoznać się z oświadczeniem i zatwierdzić finalnie wniosek 
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14. Po ZATWIERDZENIU I ZGŁOSZENIU WNIOSKU należy wydrukować wniosek, podpisać i z 

kompletem załączników złożyć w Dziale Spraw Studenckich 

15. W liście Złożonych WNIOSKÓW pojawi się wypełniony wniosek 

16.  Stan postępu złożonego w DAS wniosku można obserwować na pasku postępu 
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UWAGA! 

Od decyzji dotyczącej zapomogi nie można składać odwołania. Można złożyć kolejny wniosek o 

zapomogę. 

 


