
DOMY STUDENCKIE DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI 

Osoby przyjęte na I rok studiów stacjonarnych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, ubiegając 

się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 powinny dostarczyć do Dziekanatu    

(AL. MICKIEWICZA 24/28, POKÓJ 103A) wydrukowany, wypełniony i  podpisany wniosek                            

(do pobrania ze strony internetowej www.ur.krakow.pl z zakładki: student – pomoc materialna - domy 

studenckie) wraz z wymaganymi dokumentami w n/w terminach: 

1) do 21 lipca 2017 

lub 

2) od 21 sierpnia do 31 sierpnia 2017r  

WYMAGANE DOKUMENTY 
   

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny, podlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e Ustawy         

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016r.                                           

Dotyczy wszystkich członków rodziny, którzy na dzień składania wniosku mają ukończone 18 lat,                 

nawet jeśli nie uzyskali dochodu. 

(Osoby, które planują ubiegać się o stypendium socjalne, powinny wybrać z urzędu po dwa 

egzemplarze zaświadczeń, gdyż będą one ponownie potrzebne w październiku, przy składaniu 

wniosku o stypendium socjalne) 

- zaświadczenia z ZUS lub oświadczenia (druk do pobrania ze str. internetowej -zał. nr 10) wszystkich 

pełnoletnich członków rodziny o wysokości zapłaconej w 2016r. składki na ubezpieczenie zdrowotne,   

- zaświadczenia o ubezpieczeniu w KRUS oraz wys. zasiłku chorobowego w 2016r.- dot. osób 

ubezpieczonych w KRUS,  

- jeżeli członek rodziny rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, 

należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie podatnika (zał. nr 9, druk 

do pobrania ze str. internetowej Uczelni), 

- zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły ( w przypadku dzieci nieuczęszczających jeszcze 

do szkoły – odpisy aktów urodzenia), 

- nakaz płatniczy za 2016 rok lub zaświadczenie z Urzędu Gminy; w zaświadczeniu musi być podana 

ilość ha przeliczeniowych i ha fizycznych oraz dopisek, że informacja dotyczy stanu posiadania w 2016r., 

- oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu 

niepodlegającego opodatkowaniu (zał. nr 8 do Regulaminu PM; druk dostępny na stronie internetowej 

UR) (jeżeli członkowie rodziny nie uzyskali takiego dochodu, również powinni wypełnić druk 

wpisując „0”), 

- zaświadczenie z Urzędu Pracy bezrobotnych członków rodziny, (jeżeli osoba bezrobotna pobiera 

zasiłek, w zaświadczeniu powinna być podana miesięczna kwota netto pobieranego świadczenia, 

uzyskana za pierwszy miesiąc po uzyskaniu zasiłku), 

- kopię skróconego odpisu aktu zgonu w przypadku, gdy któryś z rodziców nie żyje, 

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec jest nieznany, 

- kopię wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 



 - kopię wyroku zasądzającego alimenty, 

 - dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku, gdy osoba uprawniona 

nie otrzymywała alimentów, lub otrzymywała je w kwocie niższej niż zasądzone – zaświadczenie o 

całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 

alimentów, 

 - kopię odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, 

 - w przypadku zaginięcia członka rodziny studenta - zaświadczenie Policji o przyjęciu zgłoszenia                

o zaginięciu. 

 

  Osoba składająca oświadczenie zobowiązana jest do umieszczenia w treści oświadczenia klauzuli: 

"Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia". 

W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny w roku 2016 lub 2017 (utrata zatrudnienia, 

uzyskanie zatrudnienia, uzyskanie prawa do renty lub emerytury) należy złożyć:  

 wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (druk do pobrania ze strony internetowej UR)                     

oraz dokumenty potwierdzające datę utraty/uzyskania dochodu oraz wysokość utraconego/ uzyskanego 

dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ zmianie na skutek utraty/uzyskania dochodu przez studenta lub 

członka jego rodziny z przyczyn następujących: 

Utrata dochodu: 
 uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, 
 utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
 utrata zatrudnienia lub utrata innej pracy zarobkowej,  
 utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent 
przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

 wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania 
 utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących 

po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
 utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 

świadczeń. 
Uzyskanie dochodu: 
 zakończenie urlopu wychowawczego, 
 uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
 uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
  uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent 
przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

 rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania, 
 uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  
 
 
 
 
 


