Wypełnianie elektroniczne wniosków o stypendium socjalne (kalkulator)
Po zalogowaniu się do systemu na stronie www.dziekanat.uniwersytetradom.pl
otwieramy zakładki STUDENT i następnie STYPENDIA:

W zakładce STYPENDIA klikamy DODAJ WNIOSEK. Następnie dokonujemy wyboru okresu, na jaki ma
być przyznane stypendium:

Oprócz przypadku, gdy wniosek składany jest na ostatnim semestrze studiów – standardowo
wybieramy ROK AKADEMICKI.
Teraz wybieramy rodzaj stypendium:

(jeśli będziesz się ubiegać o stypendium socjalne wraz z dodatkiem mieszkaniowym, najpierw
wypełnij wniosek o stypendium socjalne). Dochód określony we wniosku o stypendium przeniesie się
automatycznie do ewentualnie składanego wniosku o zapomogę.
Przed dalszą częścią procedury musisz potwierdzić oświadczenie (podpiszesz je po wydrukowaniu
wniosku):

Klikamy DALEJ i wybieramy właściwą opcję, dotyczącą składu rodziny. Sprawdź dostępne opcje, a bez
trudu znajdziesz odpowiedni dla swojej sytuacji wariant. Po nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym w roku 2014 odstąpiono od używania pojęcia „samodzielność finansowa studenta”. Po tej
zmianie wniosek o stypendium socjalne standardowo składa się w opcji rozliczenia wspólnie z
rodzicami, jednak do wyboru są także inne opcje, omówione poniżej.
Rozliczenie wspólnie z rodzicami. Wybierz opcję „Jestem na utrzymaniu rodziców i/lub prowadzimy
wspólne gospodarstwo domowe (skład rodziny z rodzicami i rodzeństwem)” - wyboru dokonujesz
jak na poniżej.

Skład rodziny w powyższym wariancie przedstawia się następująco: Ty (wnioskodawca), Twoi rodzice
oraz Twoje rodzeństwo w wieku do 26 roku życia (jeśli w wieku 18-26 lat – rodzeństwo możesz
zgłosić tylko uczące się, musisz dołączyć zaświadczenia ze szkoły / uczelni. Wszystkie osoby
pełnoletnie muszą dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (a więc również Ty i Twoje
pełnoletnie rodzeństwo, nawet jeśli nie rozliczaliście się z urzędem). Jeżeli jesteś żonaty / zamężna do
tak określonej rodziny dopisujesz współmałżonka i dzieci, a do wniosku dołączasz zaświadczenie za
miniony rok o dochodzie współmałżonka (nawet jeśli w ubiegłym roku nie byliście małżeństwem).
Jeżeli nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, możesz skorzystać z innych
dostępnych opcji – „Oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z
rodziców (skład rodziny bez rodziców i rodzeństwa)” – warunki szczegółowe takiego wyboru
widoczne będą w lewej części ekranu. Jeżeli sytuacja jest nietypowa, możesz skorzystać z pola
opisowego – przykład poniżej.

Uwaga! Jeżeli po wybraniu powyższej opcji (skład rodziny bez rodziców i rodzeństwa) przycisk
KALKULATOR pozostaje nieaktywny i nie możesz włączyć kalkulatora (pojawiający się niekiedy błąd
systemowy) – zmień w przeglądarce stopień powiększenia obrazu widocznego na ekranie i ponów
próbę uruchomienia kalkulatora.
Jeżeli uzyskujesz własny dochód w wymaganej wysokości - kolejna dostępna opcja jest dla osób,
które nie chcą zgłaszać dochodów rodziców, nie prowadzą z nimi wspólnego gospodarstwa
domowego, a uzyskują własny dochód w wysokości nie mniejszej niż (stan na aktualny rok

akademicki) 654,35 zł miesięcznie. Jest to opcja w przybliżeniu odpowiadająca wcześniejszej opcji
„samodzielności finansowej”. Korzystając z takiej opcji oświadczasz „Spełniam łącznie następujące
warunki:”

Gdy już wybrana została jedna z opcji, klikamy KALKULATOR i uzupełniamy dane o dochodzie:

Jako pierwsza osoba zgłasza się wnioskodawca. Dane osobowe są automatycznie wypełnione przez
system. Jeżeli w kalkulatorze na zielonych polach przed kolumną „Dochód” widnieje kolumna
„Przychód”, w większości przypadków pozostawiamy ją wolną. Jeśli uzyskałeś (-aś) dochody, wypełnij
odpowiednie pola, jeśli nie było dochodów – rubryki zostają puste (wszędzie zera). Pamiętaj, aby
podać rok, z jakiego przeliczane są dochody.
Teraz dodajemy kolejnych członków rodziny. Pamiętaj, że rodzeństwo od 18 roku życia możesz zgłosić
tylko w wieku do 26 roku życia i pod warunkiem, że brat / siostra nadal się uczy / studiuje (dołącz
zaświadczenie o nauce). Klikamy DODAJ CZŁONKA RODZINY i wybieramy stopień pokrewieństwa:

Pamiętaj o wypełnieniu danych osobowych kolejnych członków rodziny i dokładnym wpisaniu danych
dotyczących dochodów (wpisujemy dochody roczne). Jeżeli osobę wpisaliśmy błędnie (np. 20-letni
brat, który nie pobiera już nauki – nie powinien znaleźć się w rodzinie) – możemy użyć funkcji USUŃ
WPIS (nad rubryką Stopień pokrewieństwa). Znikną wszystkie wiersze dotyczące danej osoby razem z
wprowadzonymi do nich danymi.
Jeżeli dochody którejś z osób zgłoszonych we wniosku uległy radykalnej zmianie, możemy w
kalkulatorze zgłosić aktualizację dochodu:

Pamiętaj o wpisaniu powodu aktualizacji. W kolumny DOCHODY UTRACONE / UZYSKANE wpisujemy
dochody miesięczne (!).
Jeżeli dana osoba utraciła cały dochód z poprzedniego roku (np. utrata pracy, w kolumnę Dochody
utracone (średnia za jeden miesiąc) wpisujemy tę samą kwotę, która widnieje w kolumnie obok po
lewej (w białej kolumnie Dochód miesięczny – ta kolumna to nieaktualny już średni dochód
miesięczny z poprzedniego roku).

UWAGA – jeżeli kalkulator zgłosi błąd wpisu przy aktualizacji, należy w kolumnę Dochody utracone
(średnia za jeden miesiąc) wprowadzić kwotę o 1 grosz mniejszą (błąd wynika z systemu zaokrągleń
przyjętego w kalkulatorze). Dochód po aktualizacji widoczny w kalkulatorze może odbiegać w takim
przypadku od intencji wypełniającego (widoczne powyżej – kalkulator zgłaszał błąd, więc trzeba było
wpisać dochód utracony o 1 grosz mniejszy, ale w ślad za tym pojawił się dochód roczny po
aktualizacji 0.15 i miesięczny 0.01, podczas gdy intencją wnioskodawcy było, że obecnie dochód z
aktualizowanego źródła w ogóle nie istnieje). Powstała w opisanej sytuacji różnica jest niwelowana w
toku dalszych zaokrągleń dochodu i nie ma wpływu na końcowy wynik.
Jeżeli aktualizacja dotyczy zmiany liczby członków rodziny, pola do opisu znajdziemy w dolnej części
kalkulatora:

Jeżeli w rodzinie występują przewidziane w przepisach zmniejszenia dochodu (alimenty świadczone
na rzecz osób nie zaliczonych do rodziny studenta lub opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeśli osoba ta przebywała w poprzednim roku i przebywa
nadal w takiej placówce), umieszczamy te dane w dolnej części kalkulatora:

Po zakończeniu wypełniania kalkulatora zapisujemy kalkulator – użyj przycisku ZAPISZ na dole strony.
Proszę przed zapisaniem kalkulatora dla własnego dobra nie używać funkcji drukowania , ponieważ
może pojawić się błąd systemowy i kalkulator trzeba będzie wypełniać od nowa (niemiłe). Tak więc –
użyj przycisku ZAPISZ na dole strony. Pojawi się plansza umożliwiająca wprowadzenie danych do
systemu:

Teraz użyj funkcji ZAPISZ (wniosek zapisze się w systemie), a dopiero po zapisaniu wniosku w
systemie użyj funkcji DRUKUJ. Wydrukowany wniosek podpisz (oświadczenie na 1 stronie i końcowy
podpis wnioskodawcy ma ostatniej), dołącz niezbędne dokumenty i złóż w swoim dziekanacie.
Uwaga:
- unikajmy prób drukowania kalkulatora przed zapisaniem wniosku w systemie (w trakcie wypełniania
kalkulatora), mogą pojawić się błędy, a ponadto jeśli z rozpędu nie zapiszemy później wniosku –
czeka nas ponowne wypełnianie kalkulatora, co przy kilkuosobowej rodzinie nie musi być przyjemne.
- przy trudnościach z wydrukowaniem dokumentu – spróbujmy zaktualizować oprogramowanie
dotyczące wydruków .pdf, przeglądarki internetowej lub spróbujmy zalogować się na innym
komputerze.
Postęp rozpatrywania wniosków będzie widoczny w Twoim panelu. Dopóki właściwe komórki
Uniwersytetu nie zmienią statusu Twojego wniosku, możesz go w razie potrzeby powtórnie edytować
lub usunąć:

W bardziej skomplikowanych przypadkach, dotyczących wypełniania kalkulatora informacji udziela
Dział Spraw Studenckich (Rektorat, pokój 29, tel. 48/ 361-7038, 361-7387) oraz
Centralny Punkt Informacji tel. tel. 48 361 80 00, e-mail: cpi@uthrad.pl.

