
                                                        
INFORMACJA DLA STUDENTÓW WISIG 

 
Wnioski o miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 można 
składać w dziekanacie (al. Mickiewicza 24/28 pok.103a) w terminie do 31 maja 2016  

                                                                                                    
Studenci, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem                                

o stypendium socjalne na obecny rok akademicki i w bieżącym okresie nie zaszła zmiana                    
w sytuacji materialnej rodziny studenta, składają wypełniony wniosek - wpisując średni dochód              
(z USOSa) za 2014r. oraz oświadczenie, że nie zmieniła się sytuacja materialna w rodzinie                        
 
(druk wniosku dostępny na stronie internetowej UR w zakładce studia /domy studenckie). 

 
WAŻNE 

Osoby, które złożyły w ubiegłym roku akademickim (maj-wrzesień 2015) wniosek o akademik                 
i nie ubiegały się w okresie od października 2015 do kwietnia 2016 o stypendium socjalne                    

lub o zapomogę, muszą dołączyć komplet dokumentów potrzebnych do wyliczenia dochodu za 
2014r. 

 
Na każdym wniosku (na 1 stronie) koniecznie należy wpisać:  

 numer albumu, kierunek studiów, stopień I lub II 
 semestr, na którym student będzie studiował w roku ak. 2016/2017 
 dom studencki, w którym student chciałby mieszkać (D.S.:1, 2,3,4, AGH) 
 ilość km od miejsca stałego zamieszkania do uczelni i czas dojazdu w minutach 
  dodatkowe informacje, które można umieścić we wniosku, (na pierwszej stronie) w celu 

uzyskania dodatkowych punktów:  
- pełny sierota, półsierota (należy dołączyć akt zgonu) 
-stopień niepełnosprawności (należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 
-działalność społeczna, działalność na rzecz Uczelni (WKS, OKS, Rada Wydziału, działalność w 
Samorządzie Studenckim, Koła Naukowe -należy udokumentować działalność odp. 
zaświadczeniem) 

 
Pozostali studenci do wniosku powinni dołączyć komplet n/w dokumentów: 

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta i członków jego rodziny 
podlegających 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 2014 r. (studenta i pełnoletniego na dzień złożenia wniosku rodzeństwa 
również, nawet jeżeli nie uzyskali  dochodu w 2014r),  

 
2. Zaświadczenie z ZUS (lub KRUS - dot. rencistów i emerytów pobierających świadczenia                    

z KRUSu) lub oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny (uzyskujących dochód)    
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014r !  

 
3. Członkowie rodziny rozliczający się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym, muszą przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego 
zryczałtowanego podatku, oraz oświadczenie podatnika, na którym powinny być podane 
następujące informacje (druk do pobrania ze str. internetowej Uczelni, zał. nr 9): 
-   wysokość i forma opłacanego podatku dochodowego, 
-   wysokość należnych składek na ubezpieczenie społeczne, 
-   wysokość należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
-   wysokość dochodu po odliczeniu składek i podatku 

Osoby rozliczające się na podstawie przepisów o podatku zryczałtowanym muszą 
dostarczyć również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jak w punkcie 1. 



4. Osoby, którym zmieniła się sytuacja materialna dodatkowo składają wniosek o ponowne 
przeliczenie dochodu oraz dokumentują rodzaj dochodu uzyskanego/utraconego i jego wysokość 
zgodnie z § 33 ustęp 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR       
 

5. Zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły lub szkoły wyższej, (odpisy aktów 
urodzenia- dotyczy tylko dzieci nieuczęszczających jeszcze do szkoły) 

 
6. Nakaz płatniczy za 2014r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy dotyczące wielkości gospodarstwa 

rolnego w 2014 roku; (powinno być napisane w zaświadczeniu, że dotyczy 2014r.) 
 

7. 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, powinni wypełnić druk wpisując „0”) 

 
8. Zaświadczenie z Urzędu Pracy bezrobotnych członków rodziny, (jeżeli osoba bezrobotna pobiera 

zasiłek, w zaświadczeniu powinna być podana miesięczna kwota netto pobieranego świadczenia, 
za pierwszy miesiąc po uzyskaniu świadczenia). 
 

 
9. Alimenty należy udokumentować aktualnymi orzeczeniami Sądu oraz przekazami                            

lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi wysokość alimentów. 
 

10.  Akt zgonu zmarłego rodzica. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 


