
STYPENDIUM SOCJALNE 

Tura wnioskowania w USOSweb rozpoczyna się 01.10.2012.  

W celu uzyskania stypendium socjalnego należy wypełnić oświadczenie o dochodach za rok 

2011 na podstawie dokumentacji za rok podatkowy 2011.  

Wygenerowany w USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w Komisji 

Stypendialnej lub w dziekanacie wraz z podpisanym oświadczeniem o dochodach. 

Złożenie obu dokumentów w wersji papierowej do 10 października 2012r. pozwala 

uzyskać stypendium socjalne również za październik. Złożenie ich w późniejszym terminie 

(po 10 dniu każdego miesiąca) skutkuje przyznaniem świadczenia od następnego miesiąca. 

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Takie 

stypendium może otrzymać student: 

 studiów stacjonarnych 

 który złożył wraz z wnioskiem potwierdzenia opłaty za akademik bądź umowę najmu. 

Pierwsza wypłata nastąpi w listopadzie. Każda z nich realizowana jest przelewem.  

Poradnik do wypełnienia Oświadczenia o dochodach za rok 2011, regulamin oraz 

szczegółowe informacje na temat przyznawania świadczeń pomocy materialnej dostępne są 

na stronie OKS  http://www.oks.uw.edu.pl/ 

Pytania w sprawie stypendiów socjalnych kierować należy do Komisji Stypendialnej 

osobiście podczas dyżuru lub mailowo stypendia.ce@uw.edu.pl 

Dyżury Komisji Stypendialnej zostaną podane na stronie internetowej CE po 04.10.2012. 

mailto:stypendia.ce@uw.edu.pl


 

STYPENDIUM REKTORA 

Tura wnioskowania w USOSweb rozpocznie się 01.10.2012 r. 

Stypendium rektora będzie przyznane na podstawie wysokiej średniej ocen albo wybitnych 

osiągnięć sportowych – uzyskanych w roku akademickim 2011/12. 

Wnioski generuje się w USOSweb w dniach 1-15 października 2012r. Wniosek należy 

wydrukować, podpisać i złożyć podczas dyżuru KS lub w dziekanacie. 

Termin składania papierowych wniosków upływa 15 października 2012r. Po tym 

terminie wnioski nie będą przyjmowane. 

Wniosek złożyć można na każdym kierunku, na którym jest się studentem. Stypendium 

pobierać jednak można tylko na jednym kierunku. 

Studenci, którzy w roku akademickim 2011/12 studiowali w innej niż UW uczelni, 

zobowiązani są załączyć do wniosku wystawione przez tę uczelnię zaświadczenie o 

wysokości średniej uzyskanej w tymże roku akademickim. 

Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus mogą otrzymać świadczenie. Wniosek 

można przysłać pocztą albo upoważnić do jego złożenia osobę trzecią. 

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy: 

 zaliczyli wszystkie przedmioty wymagane programem danego etapu studiów, 

 w poprzednim roku akademickim nie przebywali na urlopie dziekańskim, 

 nie uzyskali uprzednio tytułu licencjata (jeśli wnioskują na studiach I stopnia). 

 

Więcej informacji na stronach: 

OKS http://www.oks.uw.edu.pl/,  

ZSS http://samorzad.uw.edu.pl/,  

BSS http://bss.uw.edu.pl/ 
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