DOKUMENTY DO WNIOSKU O AKADEMIK NA ROK 2017/2018
Należy uzupełnić Oświadczenie o dochodach za rok 2016, które jest dostępne na
USOSweb (usosweb.uw.edu.pl), zatwierdzić i dostarczyć do Komisji Stypendialnej
wydrukowane i podpisane przez Studenta.
W oświadczeniu o dochodach za rok 2016 uwzględnia się:
Wnioskodawcę (Studenta):
- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2016 [dostępny wzór na stronie
oks.uw.edu.pl => dokumenty => dla studentów => oświadczenie o dochodach
nieopodatkowanych], które uwzględnia te dochody, które nie są wykazane w Urzędzie
Skarbowym (np. alimenty, grunty rolne, dzierżawa, zasiłki, PIT UZ). Dodatkowo dokumenty
potwierdzające z jakiego tytułu są te dochody (np. jeśli z gospodarstwa rolnego to
zaświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych i fizycznych z Gminy; jeśli z tytułu
alimentów to odpowiednie orzeczenie itp.). Wartość ha przeliczeniowego wynosi 1975 zł –
wartość podana w „Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.” przez
Główny Urząd Statystyczny.
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016. Jeśli są tam dochody to
należy dostarczyć także zaświadczenie z ZUS o płaconych składkach na ubezpieczenie
zdrowotne
2)

Rodzeństwo Studenta, które pobiera naukę do 26 roku życia:

- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2016 [dostępny wzór na stronie
oks.uw.edu.pl => dokumenty => dla studentów => oświadczenie o dochodach
nieopodatkowanych], które uwzględnia te dochody, które nie są wykazane w Urzędzie
Skarbowym (np. alimenty, grunty rolne, dzierżawa, zasiłki, PIT UZ). Dodatkowo dokumenty
potwierdzające z jakiego tytułu są te dochody (np. jeśli z gospodarstwa rolnego to
zaświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych i fizycznych z Gminy; jeśli z tytułu
alimentów to odpowiednie orzeczenie itp.)
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016. Jeśli są tam dochody to
należy dostarczyć także zaświadczenie z ZUS o płaconych składkach na ubezpieczenie
zdrowotne
- zaświadczenie ze szkoły/uczelni o tym, że pobiera naukę i kiedy planowo ją kończy. Jeśli
rodzeństwo jeszcze nie poszło do szkoły bo jest za młode to wówczas skrócony akt urodzenia
(xero, a oryginał do wglądu aby potwierdzić zgodność z oryginałem)
3)

Rodziców Studenta:

- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2016 [dostępny wzór na stronie
oks.uw.edu.pl => dokumenty => dla studentów => oświadczenie o dochodach
nieopodatkowanych], które uwzględnia te dochody, które nie są wykazane w Urzędzie
Skarbowym (np. alimenty, grunty rolne, dzierżawa, zasiłki, PIT UZ). Dodatkowo dokumenty
potwierdzające z jakiego tytułu są te dochody (np. jeśli z gospodarstwa rolnego to

zaświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych i fizycznych z Gminy; jeśli z tytułu
alimentów to odpowiednie orzeczenie itp.)
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016. Jeśli są tam dochody to
należy dostarczyć także zaświadczenie z ZUS o płaconych składkach na ubezpieczenie
zdrowotne
Jeśli rodzice rozliczają się na zasadzie karty podatkowej lub ryczałtu to wówczas
należy odpowiednie dokumenty złożyć [wzór dostępny na tej samej stronie co oświadczenie o
dochodach nieopodatkowanych].
Nie uwzględnia się dochodów rodzica, który płaci alimenty na rzecz dziecka
(Studenta) lub gdy rodzic nie żyje. Wówczas należy dostarczyć odpowiednie orzeczenie (np.
wyrok sądowy) lub akt zgonu.
Więcej informacji szczegółowej znajduje się na stronie oks.uw.edu.pl
Po zarejestrowanym oświadczeniu o dochodach za rok 2016 należy uzupełnić
Wniosek o miejsce w Domu Studenta na rok 2017/2018, które jest dostępne na USOSweb
(usosweb.uw.edu.pl), zatwierdzić i dostarczyć do Komisji Stypendialnej wydrukowane i
podpisane przez Studenta.
Dodatkowo Wnioskodawca (Student) może otrzymać dodatkowe punkty za:
1) Półsieroctwo,
2) Samotne wychowywanie dziecka,
3) Sieroctwo,
4) Studiowanie na więcej niż jednym kierunku,
5) zamieszkanie w domu studenta wskazanym na pierwszym miejscu preferencji,
nieprzerwanie przez co najmniej 3 miesiące w okresie 1.10-30.06 bieżącego roku
akademickiego.
które należy poświadczyć odpowiednimi dokumentami.
Mile widziana jest mapka google z miejsca zamieszkania na UW Krakowskie
Przedmieście 26/28 z zaznaczoną trasą [najkrótsza jest uwzględniana w kryterium odległości
od miejsca zamieszkana na Krakowskie Przedmieście].
UWAGA: W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt mailowy:
stypendia@chem.uw.edu.pl
Serdecznie pozdrawiamy,
Komisja Stypendialna Wydziału Chemii UW

