
Komunikat Biura Spraw Socjalnych:  

1. Osoby, które uzyskały dofinansowanie w semestrze letnim 2019/2020 i nie zrezygnowały 
z niego, mają zapewnione finansowanie zajęć sportowych organizowanych przez SWFiS 
w semestrze zimowym 2020/2021. Dofinansowanie przysługuje dla tylu zajęć, dla ilu zostało 
przyznane w semestrze letnim. 

2. Pracownicy, którzy nie korzystali z dofinansowania zajęć w semestrze letnim 2019/2020 oraz 
pracownicy, którzy zrezygnowali z dofinansowania, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia 
zapisu przez SWFiS, zobowiązani są do złożenia wniosku o dofinansowanie w dniach 19-30 
października w formie elektronicznej.  

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy wejść na stronę 
generator.ds.uw.edu.pl i zalogować się za pośrednictwem centralnego systemu 
logowania (CAS), klikając przycisk „Zaloguj się kontem UW”.  
Następnie z menu po lewej stronie należy wybrać „Utwórz dokument” i z listy, która 
pojawi się na ekranie wybrać „wniosek o dofinansowanie zajęć sportowych SWFiS”. 
Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu. Wygląd wniosku można sprawdzić 
korzystając z zakładki „Podgląd wydruku”. W dowolnym momencie można przerwać 
wypełnianie wniosku, zapamiętując go jako "Wersję roboczą" (przycisk „Zapisz wersję 
roboczą”), i wrócić do wypełniania później – będzie dostępny w zakładce 
„Przygotowywane”. 
Po zakończeniu wypełniania wniosku, w celu przekazania go do rozpatrzenia przez 
Biuro Spraw Socjalnych, należy kliknąć w „Zapisz i zakończ edycję”. To kliknięcie jest 
tożsame z podpisaniem wniosku.  
Po podpisaniu (kliknięciu w przycisk „Zapisz i zakończ edycję”), dokument znajdzie się 
w zakładce „Oczekujące” – tam też można go obejrzeć i sprawdzać, czy został odebrany 
lub odrzucony przez Biuro Spraw Socjalnych. (Informacja o reakcji na zgłoszenie 
znajduje się na liście dokumentów w kolumnie „Status akceptacji” – pełna informacja 
znajduje się w szczegółach dokumentu w sekcji „Akceptacja”). 

3. Emeryci i renciści, którzy nie korzystali z dofinansowania zajęć w semestrze letnim 
2019/2020 oraz emeryci i renciści, którzy zrezygnowali z dofinansowania, po otrzymaniu 
mailowego potwierdzenia zapisu przez SWFiS, zobowiązani są do złożenia wniosku o 
dofinansowanie w dniach 19-30 października w formie papierowej. 
Wnioski w formie papierowej można składać: 
- za pośrednictwem Kancelarii UW 
- przesyłając pocztą na adres:  Uniwersytet Warszawski – Biuro Spraw Socjalnych, ul. 
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
- bezpośrednio w uruchomionym przez Biuro Spraw Socjalnych Punkcie przyjęć wniosków 
ZFŚS, który znajduje się na Małym Dziedzińcu przy bramie obok Księgarni Liber. Punkt czynny 
jest w godzinach 10:00-14:00 
Wnioski powinny wpłynąć do Biura Spraw Socjalnych w nieprzekraczalnym terminie do 30 
października 2020 r. 

4. Osoby, które nie będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez SWFiS w semestrze 
zimowym 2020/2021 mogą wysłać prośbę o wycofanie dofinansowania na adres Biura Spraw 
Socjalnych: bssoc@adm.uw.edu.pl W treści maila należy podać imię i nazwisko 
świadczeniobiorcy, rodzaj zajęć, na które było przyznane dofinansowanie oraz dzień i 
godzinę ich odbywania. Prośbę o wycofanie dofinansowania należy przesłać w 

http://ds.uw.edu.pl/
mailto:bssoc@adm.uw.edu.pl


nieprzekraczalnym terminie do 30 października. Konsekwencją wycofania dofinansowania 
jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku do wykorzystania z bieżącym roku.  

 


