
Ogłoszenie 
w sprawie ubiegania się o miejsce 

w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie 
dla studentów przyjętych na I rok studiów  

w roku akademickim 2013/2014  
 

 
Zgodnie z Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenta PWSZ  

w Tarnowie studenci rozpoczynający naukę w Uczelni mogą ubiegać się o miejsca  
w Domu Studenta, przedstawiając dokumenty obrazujące sytuację materialną ich 
rodziny. W roku akademickim 2013/2014 miejsca w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie 
są przyznawane wg następujących kryteriów: 
 

1. wysokości miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny (uzyskanego  
w ostatnim pełnym miesiącu przed złożeniem wniosku), 

2. odległości stałego miejsca zamieszkania od Uczelni, jeżeli codzienny dojazd do Uczelni 
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, 

3. sytuacji szczególnych, np. sieroctwo, niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem 
właściwego organu, utrudniony dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni: 
przesiadki, brak połączeń. 

4. udokumentowanej przewlekłej choroby studenta.  
 
Druki wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenta wraz z załącznikami dostępne 
będą: w Dziale Pomocy Materialnej – pok. 030 /Pawilon A/, właściwych sekretariatach 
Instytutów oraz do pobrania ze strony internetowej Uczelni:  www.pwsztar.edu.pl 
począwszy od dnia 10 lipca 2013 r.   
 
Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w dni robocze  
w Dziale Pomocy Materialnej  /Pawilon A/ w terminie od dnia 29 lipca do dnia  
14 sierpnia 2013 r. w godz. od 1000 do 1300 .  
 

 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW SKŁADANYCH  

PRZEZ STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH W ROKU  AKADEMICKIM 
2013/2014 UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAKWATEROWANIE  

W DOMU STUDENTA PWSZ W TARNOWIE 
 

• wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta dla studentów I roku studiów, 

• zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto za ostatni pełny miesiąc pracy, 
• oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za ostatni miesiąc)  

(np. dochody z gospodarstwa rolnego, zasiłki chorobowe, alimenty) - w przypadku braku takich 
dochodów należy zaznaczyć na formularzu „nie uzyskałem/łam dochodu i podpisać się)– wzór 
oświadczenia dołączony jest do wniosku- JEST TO DOKUMENT OBOWIĄZKOWO 
WYPEŁNIANY PRZEZ WSZYSTKIE OSOBY PEŁNOLETNIE W RODZ INIE STUDENTA,  

• oświadczenie składane (przez osoby, których treść oświadczenia dotyczy) pod odpowiedzialnością 
karną, zawierające dane niezbędne do ustalenia sytuacji materialnej rodziny– wzór oświadczenia 
dołączony jest do wniosku,  

 



 
Inne dokumenty  niezbędne do udowodnienia składu osobowego rodziny i dochodu rodziny: 
• dokument potwierdzający istnienie rodzeństwa lub dzieci studenta do 18 roku życia, np. odpis 

skrócony aktu urodzenia lub potwierdzenie zameldowania, lub zaświadczenie o pobieraniu nauki  
z podaniem planowanego terminu zakończenia nauki, 

• zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 
przeliczeniowych ogólnej powierzchni, 

• kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu 
protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd 
ugody zawartej przed mediatorem, a także  

• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość aktualnie otrzymywanych 
alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji 
alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów 
niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,  

• w przypadku rodzin niepełnych - kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków 
zasądzających alimenty - w przypadku osoby uczącej się; 

• kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu 
małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko; 

• decyzję lub zaświadczenie właściwego organu przyznającego zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej 
miesięcznej wysokości, 

• decyzję lub zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne z funduszu 
alimentacyjnego z określeniem jego miesięcznej wysokości,  

• zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa 
do zasiłku – w odniesieniu do bezrobotnych członków rodziny studenta /również w przypadku gdy 
pobierają oni naukę w systemie niestacjonarnym/,  

• w przypadku braku dochodów w rodzinie – oświadczenie studenta o źródłach utrzymywania się 
rodziny oraz zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu bądź nie korzystaniu przez 
rodzinę z pomocy społecznej, 

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku niepełnosprawnego pełnoletniego rodzeństwa -
członka rodziny studenta, 

• inne oświadczenia i wyjaśnienia składane przez studenta pod odpowiedzialnością,  
 

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 UWZGL ĘDNIA SIĘ WE WNIOSKU RODZEŃSTWA STUDENTA, KTÓRE UKO ŃCZYŁO 18 ROK 
ŻYCIA I NIE UCZY SI Ę ORAZ UCZĄCE SIĘ PO 26 ROKU ŻYCIA - (WYJ ĄTEK: JE ŚLI 26 ROK ŻYCIA 
PRZYPADA W OSTATNIM ROKU STUDIÓW - TO DO ICH UKO ŃCZENIA ORAZ RODZE ŃSTWO 
NIEPEŁNOSPRAWNE BEZ WZGL ĘDU NA WIEK). 

 

DO DOCHODU NIE WLICZA SI Ę:  

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 MO ŻE ZŁOŻYĆ KSEROKOPIE ZA ŚWIADCZE Ń, ALE  
W  MOMENCIE  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW MUSI PRZEDSTAWI Ć DO WGLĄDU 
ORYGINAŁY  OSOBIE   PRZYJMUJ ĄCEJ   DOKUMENTY. 
 

 
 


