INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA
PWSZ W TARNOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Student ubiegający się o przyznanie miejsca w Domu Studenta winien złoŜyć następujące
dokumenty:
a) wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta –Załącznik Nr 1 do Regulaminu,
b) zaświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu netto uzyskanego z trzech

ostatnich miesięcy z tytułu: pracy, renty, emerytury, umowy cywilnoprawnej, zasiłku lub
stypendium dla bezrobotnych itp.,
c) oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

z tytułu posiadania
gospodarstwa rolnego, otrzymywania: zasiłków chorobowych,
świadczeń alimentacyjnych, rent strukturalnych itp. - oświadczenie wymagane jest od
wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta –Załącznik Nr 2 do Regulaminu,
d) oświadczenie studenta dotyczące ustalenia sytuacji materialnej –Załącznik Nr 3 do

Regulaminu,
e) oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu uzyskanego z trzech ostatnich

miesięcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych
lub na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i o karcie podatkowej - Załącznik Nr 4 do
Regulaminu,
f) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - aktualne zaświadczenie właściwego organu

gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyraŜonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej
powierzchni lub nakaz płatniczy za rok bieŜący,
g) w przypadku małŜeństw studenckich - akt zawarcia związku małŜeńskiego,
h) w przypadku posiadania dzieci przez studenta – akt urodzenia,
i)

w przypadku rodzin niepełnych - akty zgonu lub odpisy wyroków zasądzających alimenty,

j)

zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość aktualnie otrzymywanych
alimentów,

k) zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
l)

w przypadku braku dochodów w rodzinie – oświadczenie studenta o źródłach utrzymywania
się rodziny,

m) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta, pełnoletniego rodzeństwa lub dziecka

studenta,
n) inne oświadczenia i wyjaśnienia składane przez studenta pod odpowiedzialnością, niezbędne

do wyjaśnienia sytuacji materialnej i rodzinnej studenta.
Gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do przyznania miejsca w Domu Studenta
wymagają przedstawienia dodatkowych dokumentów, potwierdzeń lub wyjaśnień, student
zobowiązany jest dołączyć je do wniosku.
NIE UWZGLĘDNIA SIĘ WE WNIOSKU RODZEŃSTWA STUDENTA, KTÓRE UKOŃCZYŁO 18 ROK śYCIA
I NIE UCZY SIĘ ORAZ UCZĄCE SIĘ PO 26 ROKU śYCIA - (WYJĄTEK: JEŚLI 26 ROK śYCIA PRZYPADA
W OSTATNIM ROKU STUDIÓW - TO DO ICH UKOŃCZENIA ORAZ RODZEŃSTWO NIEPEŁNOSPRAWNE
BEZ WZGLĘDU NA WIEK).

DO DOCHODU NIE WLICZA SIĘ:
1) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, otrzymywanych na podstawie ustawy o systemie oświaty,
2) zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (w tym zasiłków
.pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych),
3) zasiłków mieszkaniowych,
4) świadczeń z pomocy społecznej (tj. zasiłków stałych, okresowych, celowych itd.),
5) dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
STUDENT WRAZ Z WNIOSKIEM MOśE ZŁOśYĆ KSEROKOPIE ZAŚWIADCZEŃ, ALE W MOMENCIE
SKŁADANIA DOKUMENTÓW MUSI PRZEDSTAWIĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁY OSOBIE PRZYJMUJĄCEJ
DOKUMENTY.

