Szanowni Studenci, Szanowne Studentki!
Wiemy już jak wyglądać będą w tym roku procedury związane z ubieganiem się o świadczenia
pomocy materialnej! Oto najważniejsze informacje dotyczące:
stypendium rektora
stypendium socjalnego
zapomogi
STYPENDIUM REKTORA
Formy składania wniosków
Wnioski o stypendium rektora wypełniane i składane są za pośrednictwem USOSweb. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych
uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb –
wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej.
Terminy
Wniosek musi zostać złożony do 3 listopada.
Wysokość stypendium rektora
Kwota stypendium oraz odsetek opublikowany będzie w późniejszym terminie.
Kontakt
stypendiumrektora@uw.edu.pl
STYPENDIUM SOCJALNE
Formy składania wniosków
Wniosek o stypendium socjalne oraz oświadczenie o dochodach wypełniany jest w USOSweb, a
następnie, w formie papierowej, dostarczany do Komisji Stypendialnej lub Koordynatora ds.
stypendium socjalnego. Z uwagi na obecną sytuację oraz sposób funkcjonowania
Uniwersytet Warszawski zalecamy wysyłanie dokumentów pocztą. Szczegóły dotyczące kontaktu
z komisją stypendialną oraz miejsce składania dokumentów zostaną przekazane w oddzielnej
wiadomości.
Terminy
Aby otrzymać wyrównanie za październik stypendium socjalnego– wniosek należy złożyć do 30
października 2020 r.
W kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego
miesiąca.
Wysokość stypendium socjalnego
Kwota bazowa: 1150 zł
Minimalna wysokość stypendium: 350 zł
Maksymalna wysokość stypendium: 1150 zł
Zwiększenie: 200 zł
Kontakt
Lista koordynatorów ds. stypendium socjalnego: http://bss.uw.edu.pl/.../ubieganie-sie-omiejsce-w-domu.../
ZAPOMOGI
Formy składania wniosków
Wniosek o zapomogę oraz oświadczenie o dochodach wypełniany i składany będzie za
pośrednictwem USOSweb. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów
technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w
USOSweb – wniosek wraz z dokumentacją może zostać złożony w formie papierowej. Wniosek w
formie papierowej należy dostarczyć do Biura Zarządu Samorządu Studentów UW.
Terminy
Wniosek o zapomogę można składać przez cały rok akademicki.
Wysokość zapomogi

Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 5500 zł. Zapomoga może być przyznana jednej osobie
dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.
Kontakt
zapomogi@samorzad.uw.edu.pl
Macie jakieś wątpliwości związane, z którymś ze świadczeń? Nie martwcie się! Przez najbliższe
tygodnie będziemy regularnie publikować najważniejsze informacje opisujące każdą procedurę z
osobna
Więcej informacji:
http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/stypendia/...
oraz
https://monitor.uw.edu.pl/.../5617/M.2020.412.Post.14.pdf...

