Pomocne informacje podczas wypełniania wniosków o przyznanie miejsca
w akademikach
Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami oraz linki, które
pozwolą na lepsze zrozumienie procesu wnioskowania oraz umożliwią wyjaśnienie
najważniejszych kwestii, które mogą wydawać się problematyczne podczas składania wniosku
o miejsce w akademiku.
Najczęściej pojawiające się pytania:
Jakie dokumenty są konieczne do składania wniosku o miejsce w Domu Studenta?
Najważniejszymi dokumentami są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok
2020, wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o składkach na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku 2020. Pozostałe
dokumenty, które należy przedstawić zależą od indywidualnej sytuacji aplikującego Studenta.
Czy istnieje możliwość przedstawienia deklaracji PiT zamiast zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego o dochodach za rok bazowy?
Nie, podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość dochodu na osobę w rodzinie
jest zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki, w którym student wnioskuje o dom studenta, zwanym dalej
„rokiem bazowym”, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), zawierające informacje o roku
podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy
zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL.
Czy konieczne jest złożenie dokumentów osobiście?
Nie, wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek
złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia
pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.
W jaki sposób otrzymać dostęp do systemu USOSweb, żeby mieć możliwość złożenia
wniosku o miejsce w akademiku?
Żeby otrzymać szybszy dostęp do systemu USOSweb należy skontaktować się z właściwą
jednostką dydaktyczną z prośbą o dodanie do systemu USOSweb, w celu możliwości
złożenia wniosku.
W jakich przypadkach rodzica nie wlicza się do składu rodziny?
Stosownie do § 1 ust. 5 Załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów
Uniwersytetu Warszawskiego:
Rodzica lub rodziców wnioskodawcy nie wlicza się do składu rodziny w przypadku, gdy:
1) rodzic lub rodzice nie żyją;
2) rodzic lub rodzice wyrokiem sądu są zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz
wnioskodawcy;
3) powództwo o ustalenie alimentów od rodzica lub rodziców na rzecz wnioskodawcy zostało
oddalone;

4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
wnioskodawcy i nie zobowiązał drugiego rodzica do płacenia alimentów – w takim przypadku
nie wlicza się rodzica niezobowiązanego do płacenia alimentów na rzecz wnioskodawcy;
5) ojciec wnioskodawcy jest nieznany;
6) rodzic lub rodzice zaginęli;
7) wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 5.
Czy rodzeństwo uwzględniać przy wypełnianiu oświadczeń o dochodach?
Zgodnie z § 1 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu
Warszawskiego:
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne
uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) Wnioskodawcę;
2) małżonka wnioskodawcy;
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych wnioskodawcy;
4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3 dzieci niepełnoletnie, dzieci
pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku
studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Od kiedy istnieje możliwość zakwaterowania się w akademiku, w przypadku otrzymania
miejsca?
Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły kwaterować się
w okresie od 15 września 2021 r..
Czy osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego mogą brać udział w rekrutacji do
Domów Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego?
Nie ma możliwości ubiegania się o miejsce w Domach Studenta przez osoby spoza
Uniwersytetu Warszawskiego.

Linki:
Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (w języku polskim
i angielskim )
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.2019.318.Zarz.142.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/EN.M.2019.318.Zarz.142.pdf
Komunikat Rektora dotyczący ubiegania się o miejsca Domach Studenta w roku
akademickim 2021/22 (w języku polskim i angielskim )
http://bss.uw.edu.pl/komunikat-rektora-dotyczacy-ubiegania-sie-o-miejsca-domach-studentaw-roku-akademickim-2021-22/
https://welcome.uw.edu.pl/rectors-announcement-on-applying-for-student-dormitories-in-theacademic-year-2021-22/

Domy Studenta
http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/domy-studenta/

