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Instrukcja składania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych  
 
1. W celu złożenia wniosku o wybrane stypendium musisz zalogować się na swoje konto w Wirtualnej Uczelni. 

2. Wnioski o stypendia znajdziesz w panelu bocznym w zakładce „Stypendia”. 

 
 
3. Lista wniosków widoczna jest w zakładce „Stypendia” --> „Wniosek”. 

 
 
4. Aby dodać wniosek kliknij w przycisk „Dodaj wniosek”. 

 
5. W otwartym oknie wyświetli się lista wniosków. 
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6. Wybierz wniosek, który chcesz złożyć. Następnie kliknij przycisk „Złóż wniosek”  w kolumnie „Akcja”. 

 
7. Stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

7.1. Po wyborze wniosku o stypendium dla niepełnosprawnych postępuj zgodnie z instrukcją zamieszczoną 

na stronie: 

 Krok 1 – wprowadź nr konta, 

 Krok 2 – zatwierdź oświadczenia, 

 Krok 3 – kliknij przycisk „Dalej”. 
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7.2 Po kliknięciu przycisku „Dalej” zostaniesz przeniesiony na stronę z edycją wniosku. Wypełnij wniosek krok 

po kroku uzupełniając wszystkie rubryki. 

7.3. W kolejnym kroku musisz zaznaczyć stopień oraz charakter niepełnosprawności, datę od kiedy ważne 

jest orzeczenie oraz symbol przyczyny niepełnosprawności. 
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 Wybierając przycisk „Anuluj” zostaniesz przeniesiony do strony z przyciskiem „Dodaj 

wniosek”. 

 Wybierając przycisk „Zapisz” – wpisane informacje zostaną zapisane, ale wniosek 

nie zostanie złożony, zostanie zachowany z możliwością późniejszej edycji. 

 Po wybraniu przycisku „Złóż wniosek” Twój wniosek zostanie wysłany do Działu do Spraw 

Bytowych Studentów i Doktorantów i do Specjalisty ds. osób niepełnosprawnych. 

W przypadku braków lub błędów pracownik weryfikujący poprawność wniosku skontaktuje 

się z Tobą na adres studenckiej skrzynki mailowej. 

 
7.4. Po zapisaniu lub złożeniu przez Ciebie wniosku będzie on widoczny na liście „Wnioski stypendialne” 

w zakładce „Stypendia”  „Wniosek”  „Wnioski stypendialne”. 

 
7.5. Informacja o przyznanym stypendium dla osób niepełnosprawnych widoczna będzie w zakładce 

„Stypendium”  „Wniosek”  „Przydzielone stypendia”. 
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7.6. Po rozpatrzeniu wniosku, na Twoim koncie w WU pojawi się decyzja, którą należy pobrać. Będzie 

ona widoczna w zakładce „Stypendia”  „Decyzje”. 

 
 W celu odebrania decyzji po jej pojawieniu się w zakładce „Decyzje” należy kliknąć przycisk „Odbierz” 

w kolumnie „Szczegóły”. 

 
 Po kliknięciu przycisku „Odbierz” pojawi się następujący komunikat: 
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 Po zaakceptowaniu komunikatu pojawi się nazwa pliku oraz możliwość jego pobrania i zapisania poprzez 

wybranie przycisku „Pobierz” w kolumnie „Szczegóły”. 

 
 

Pamiętaj o dostarczeniu do Specjalisty ds. osób niepełnosprawnych 
aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. 

Jeśli masz nowe orzeczenie lub składasz wniosek po raz pierwszy musisz 
przedstawić do wglądu jego oryginał. 

 
 

 

 
 
 


