Wniosek o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2017/2018:


Aby złożyć wniosek o miejsce w Domu Studenta należy zalogować się w USOSweb
https://usosweb.uw.edu.pl (na http://usosweb.chem.uw.edu.pl ta opcja nie jest dostępna),
wejść w zakładkę Dla Wszystkich i wybrać opcję Wnioski.



Jeśli student jest obywatelem polskim, zanim złoży wniosek, musi wypełnić Oświadczenie
o dochodach za rok 2016.


Następnie należy wypełnić Wniosek o miejsce w Domu Studenta w USOSweb. We wniosku
należy wybrać, do której komisji stypendialnej zamierza się złożyć dokumenty, a także z której
puli chce się otrzymać miejsce. Widoczne są dwie pule: podstawowa, dla wszystkich studentów
i BON – dla studentów niepełnosprawnych. W ramach każdej z pul można złożyć tylko jeden
wniosek. W samym wniosku należy wskazać liczbę kilometrów dzielącą miejsce stałego
zamieszkania od uczelni, czyli adresu Krakowskie Przedmieście 26/28 wzdłuż rzeczywistych
szlaków komunikacyjnych - mapkę z Google Maps (albo innego serwisu map) można
wydrukować i dołączyć do wniosku. Następnie należy wskazać akademiki, w których chce się
otrzymać miejsce – należy listę akademików ustawić wg odpowiedniej kolejności, gdzie pierwsza
pozycja jest najbardziej preferowana (na stronie http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/domystudenta/ znajdują się linki do poszczególnych Domów Studenta).



Wypełniony wniosek należy zatwierdzić, wydrukować i podpisać. Drukujemy zarówno Wniosek
o miejsce w Domu Studenta jak i Oświadczenie o dochodach za rok 2016.



Wydrukowany wniosek należy dostarczyć wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami
do Komisji Stypendialnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pokój obok xero
w holu głównym wydziału, naprzeciwko Dziekanatu ds. Studenckich) lub pozostawić w
Dziekanacie Studenckim z dopiskiem: „Dokumenty dla Komisji Stypendialnej Wydziału Chemii
UW”. Dokumenty można także przesłać pocztą na adres: Komisja Stypendialna Wydziału Chemii
UW, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa.



Jeśli ktoś chciałby pozostawić kopię jakiś dokumentów należy przynieść do Komisji Stypendialnej
Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego xero i oryginał, aby móc potwierdzić zgodność z
oryginałem.



WNIOSKI należy złożyć w nie później niż w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb

Podstawowe dokumenty wymagane do złożenia oświadczenia o dochodach za rok 2016:







zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie osiągniętym w roku 2016 –
dla każdego pełnoletniego członka rodziny;
zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego dla każdego członka rodziny, który osiągnął dochód;
w przypadku posiadania gospodarstwa – zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości
tego gospodarstwa;
oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów nieopodatkowanych (do pobrania
ze strony: http://oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/osw_nieopodatkowany.pdf), podpisane przez
każdego pełnoletniego członka rodziny;
jeśli w sytuacji rodziny zaszła zmiana między 31. grudnia 2016 a momentem składania wniosku,
koniecznie jest przedstawienie wszelkich dokumentów, które poświadczają zmianę.
Pełna lista dokumentów potwierdzających sytuację materialną zależy od sytuacji studenta;
te wymienione powyżej to ABSOLUTNE MINIMUM.

Aktualne informacje dotyczące zasad przyznawania miejsc w domach studenckich znajdują się na stronie
Biura Spraw Studenckich – Sekcja Socjalna: www.bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-wdomu-studenta/

