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ZARZADU SAMORZADU STUDENT6W UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia28 czen''vc€2022 t.

w sprawie zaopiniowania Komunikatu Rektora w sprawie skladania przez student6w

oraz doktorant6w wniosk6w o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania

wniosk6w oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 202212023

Na . podstawie $38 ust. 1 pK 10) Regulaminu Samozqdu Student6w Uniwersytetu

Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2020 r., poz. 455), w zwiqzku z $2

Zalqcznika nr 5 Regulaminu Swiadczei dla student6w Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor

Uniwersytetu Warszawskiego z 2019 r., poz. 215 ze zm.), Zazqd Samorzedu Student6w

uchwala, co nastepuje:

s1

ZarzAd Samorzqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego wyraza opinie pozytywnq

dotyczqcq propozycji Komunikatu Rektora w sprawie skladania przez student6w oraz

doKorant6w wniosk6w o ptzyznanie miejsca w Domu Studenta, rozpatrywania wniosk6w oraz

kwaterowania w Domach Studenta na rok akademicki 202212023.

s2
1. Projekt komunikatu Prorektora ds. student6w ijako6ci ksztalcenia stanowi zalqcznik nl

1 do niniejszej uchwaly.

2. Opinia Pelnomocniczki ds. socjalnych Zazqdu Samozqdu Student6w UW stanowi

zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

s3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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l(amil Bona€ - Przeu,odniczqcy

Klaudia Nowak

Marcin Osihski

Malgozata Wasilewska

Jan Wieczorek

Micfial Znowczyk

Pzeciw: 0
Wstrzymujqdych sie: 0
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UNIWERSY]TI
WARSZAWSKI
Prorektor (ls. studentow I jakusci ksztalcerrra
dr hab. Slawomir Zoltek, prof . ucz.

Komunlkat
w sprawie skladania przez student6w oraz doktorant6w wniosk6w
o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosk6w

oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki
2022t2023:

Na podstawie $ 1 ust.2 oraz $ 2 zalqcznil<a nr 5 do Regulaminu 6wiadczeh dla
student6w Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz.
215 ze zm.l oglasza sig, co nastgpuje:

1. Forma skladania wniosku

Wniosek o miejsce w domu studentia i oSwiadczenie o dochodach za rok 2021
sklada sig w formie elektronicznej za po6rednictwem USOSweb. Weryfikowane bqdq
jedynie wnioski posiadajqce status,,zlo2one".

2. Terminy skladania i rozpatrywania wniosk6w

Udzial w danej tuze rozpatrywania wniosk6w wezmq wnioskodawcy, kt6rzy na
co naimniei 14 dni przed dana tura zloia wniosek wraz
z komoletem dokument6w. Wnioski z kompletem dokument6w zlozone po tym
terminie bgdq rozpatrywane w kolejno6ci zlo2enia, przy czym udzial w danej turze nie
bgdzie gwarantowany.

Wniosek mo2e zostac zlozony:
a. od 1 lipca 2022 roku w przypadku obecnych studentow i doktorant6w

a tak2e doktorantow pzyjetych na I rok ksztalcenia w szkole doktorskiej;
b. od 22lipca 2022 roku w pzypadku student6w przyjgtych na I rok wszystkich

rodzaj6w studi6w.

Wnioski o pzyznanie miejsca w domu studenta bgdq rozpatrywane w nastgpujqcych
terminach:

a. TURA l: 25 lipca 2022 roku - obecnym studentom oraz doktorantom (tura
ptzeznaczona r6wnie2 dla student6w 3. roku studi6w I stopnia, kt6rzy planujq
kontynuacje studi6w na U niwersytecie Warszawskim);

b. TURA ll: '19 sierpnia 2022 roku - studentom pzyjgtym na I rok wszystkich
rodzl6w studi6w (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia);
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c. TUFIA lla: 31 sierpnia 2022 roku - doktorantom przyjgtym na I rok ksztalcenia
w Szkole Doktorskiej;

d. TURA lll i lV: I oraz 10 wrzeSnia 2022 roku - w pzypadku wolnych miejsc,
wszystkim studenlom oraz doktorantom, kt6zy ubiegajq sig przez USOSweb
o ponowne pzyznanie miejsca.

3. Kwaterowanie w domach studenta

Osoby, kt6rym zostranq pzyznane miejsca w domach studenta, bgdq mogly
zakwaterowac sig w okresie od 15 wrzeSnia do7 p2dziernika2o22 r.

4. Gielda zamiany miejsc

Studenci oraz doktoranci mogq zamienia| sig pr4znanymi miejscami w domach
studenta w ramach gieldy za po6rednictwem USOSweb od 6 lipca do 14 wtze6nia

. 2022 roku. Miejsca nie beda wymieniane w inny spos6b ni2 za po6rednictwem gieldy.



Warszawa. 28 czerwca 2022 r.

Malgorzata Wasilewska

Pelnomocniczka ds. socjalnych

Zarz4dt S amor z4du Student6w

Uniwersy.tetu Warszawskiego

OPINIA

Po analizie i zapoznaniu sig z propozycjq formy oraz terminu skladania wniosk6w o przlznawanie

miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosk6w oraz kwaterowania w domach studenta na rok

akademicki 202212023 wyraLam pozy.tywn4 opinig w zakesie:

Formy skladania wniosku

Wniosek o miejsce w domu studenta i oSwiadczenie o dochodach zL rok 2021 sklada sig w

formie elektronicznej za poSrednictwem USOSweb. Weryfikowane b9d4 jedynie wnioski

posiadajQce status,,zloZone".

Terminu sldadania wniosku w nastgpujqcych czg5ciach:

Udzial w danej turze rozpatq,rrania wniosk6w wezm4 wnioskodawcy, kt6rzy na co najmniej

l4 dni przed dan4 tlur4 zlo24 wniosek wraz z kompletem dokument6w. Wnioski z kompletem

dokument6w zloZone po tym terminie bgd4 rozpatrywane w kolejno(ci zlo2enia, VZy czym

udzial w danej turze nie bgdzie gwarantowany.

Wniosek moZe zostae oi ony:

b.

od I lipca 2022 roku w przypadku obecnych student6w i doktorant6w, a tak2e

doktorant6w przyjgtych na I rok ksztalcenia w szkole doktorskiej;

od22lipca2022 roku w przypadku student6w przyjgtych na I rok wszystkich rodzaj6w

studi6w.

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta bgd4 rozpatrywane w nastgpuj4cych terminach:

TURA I: 25 lipca 2022 roku obecnym studentom oraz doktorantom (tura przemaczona

r6wnie2 dla student6w 3. roku studi6w I stopnia, kt6rzy planujq kontynuacjg studi6w na

Uniwersltecie Warszawskim);
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ul. Krakowskie Przedmie6cie 24, 00-927 Warszawa
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TURA II: l9 sierpnia 2022 roku - studentom przyjgtym na I rok wszystkich rodzaj6w studi6w

(ednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia);

TURA IIa: 3l sierpnia 2022 roku - doktorantom prryigtym na I rok ksztalcenia w Szkole

Doktorskiej;

TURA III i [V: I oraz l0 wrze6nia 2022 roku - w przypadku wolnych miejsc, wsrystkim

studentom oraz doktorantom, kt6rry ubiegaj4 sig przez USOSweb o ponowne przymanie

miejsca.

. Kwaterowania w domrch studenta

Osoby, kt6rym zostanq prrymane miejsca w domach studenta, b9d4 mogly zakwaterowa6 sig

w okesie od l5 wrze6nia do 7 otiAziemika2022 r.

. Gieldy zamiany miejsc

Studenci oraz doktoranci mog4 zamienia6 si9 prryznanymi miejscami w domach studenta w

ramach gieldy za podrednictwem USOSweb od 6 lipca do 14 wrzeSnia 2022 roku. Miejsca nie

b9d4 wymieniane w inny spos6b niZ za po6rednictwem gieldy.

Pclnomornrc/la ds. $)cial vch
Z3rzadu Srrnolzarlu Srudeni6w
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