
Złóż wniosek cz. 1 – Stypendium socjalne 

 

1. Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne 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 

 

 

 

  



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 POMOC 

MATERIALNA i klikamy ZAREJESTRUJ WNIOSEK  

6 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. 

 

  



4 W polu INFORMACJA O UKOŃCZONYCH KIERUNKACH należy podać nazwę 

kierunku, nazwę uczelni oraz rok ukończenia studiów. Pole należy uzupełnić 

JEDYNIE w przypadku gdy został ukończony wcześniej przynajmniej jeden kierunek 

studiów. 

 

5 Należy uzupełnić pole dotyczące miejsca nauki wnioskodawcy 

 

 

6 Należy podać osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą 

 

 

7 Jeżeli student posiada szczególną sytuacje rodzinna tj. jest półsierotą, sierotą lub 

posiada dziecko należy uzupełnić pole SZCZEGÓLNA SYTUACJA RODZINNA. 

 

 

 

 



 

8. W polu INFORMACJE NT ZAŁĄCZNIKÓW należy zaznaczyć wszystkie dokumenty 

dołączane do wniosku. 

 

 

8 Pojawi się ekran pozwalający wprowadzić uzyskiwane dochody 

9  Należy kolejno wypełnić pola:  

- Opis źródła dochodu/straty - (nazwa zakładu pracy) 



- Liczba miesięcy uzyskiwanego dochodu – należy podać jak długo uzyskiwany był dochód 

10 Pojawi się informacja o uzyskanych dochodach 

 

11 Informację o uzyskiwanych dochodach należy wprowadzić dla każdego członka 

gospodarstwa oddzielnie 

 

Wniosek pozwala na wprowadzanie dochodów: 

- za cały poprzedni rok kalendarzowy 

- utraconych w roku poprzednim – zakończenie zatrudnienia 

- uzyskanych w bieżącym roku – podjęcie zatrudnienia 

- utraconych w aktualnym roku – podjęcie zatrudnienia, przyznanie świadczenia rentowego 

lub emerytalnego 

 

12 Po wprowadzeniu danych dotyczących dochodów wniosek należy zatwierdzić 

13 Zatwierdzony wniosek należy wydrukować i podpisać 



14 Wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Dziale Spraw 

Studenckich. 

 

 


