Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim na rok akademicki 2018/19 dla studentów rekrutowanych na pierwszy rok
studiów stacjonarnych upływa: 31.08.2018.Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy
składać w Dziekanacie w godzinach od 9.00 do 13.00 (z wyjątkiem środy – Dziekanat jest
nieczynny).
DOMY STUDENCKIE
Miejsca w domu studenckim dla pierwszego roku będą przyznawane w dwóch turach.
Termin składania podań o przyznanie miejsca w domu studenckim upływa:
- w dniu 31.08.2018
Wyniki będą ogłoszone w pierwszej połowie września 2018 na stronie:
https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/index/site/3307
- tura uzupełniająca upływa w dniu 16.09.2018 (dla studentów rekrutowanych w
późniejszym terminie oraz osób których wnioski były niekompletne na dzień 31.08.17).
Wyniki uzupełniającej tury rekrutacji do domów studenckich dla wszystkich studentów
(także I rok) będą podane w drugiej połowie września 2018 r.
Dochód na podstawie, którego ustala się prawo do przyznania miejsca w domu studenckim
jest obliczany na podstawie stosownych zaświadczeń za rok 2017. W przypadku zmiany
sytuacji dochodowej rodziny studenta w stosunku do roku rozliczeniowego 2017, należy tę
zmianę uwzględnić w dochodzie zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej
Uniwersytetu Rolniczego (Dochód utracony należy odjąć od łącznego dochodu rodziny w
2017r. Dochód utracony jest to dochód który w dniu składania wniosku nie występuje w
związku z całkowitą utratą zatrudnienia które występowało w roku 2017r. Dochód uzyskany
należy dodać do łącznego dochodu rodziny w 2017r. Dochód uzyskany jest to dochód który w
dniu składania wniosku występuje gdyż student lub członek z rodziny studenta aktualnie
podjął zatrudnienie które w 2017r nie występowało).
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim jest dostępny na stronie
internetowej Uczelni: https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/index/site/3307
Szczegółowy opis trybu przyznawania świadczeń znajduje się na stronie internetowej
Wydziału w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu
Rolniczego.
UWAGA

Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim
obowiązkowo powinien zawierać:

kierunek studiów oraz stopień I lub II,
 semestr, na którym student będzie studiował w roku akademickim 2018/2019,
 ilość km od miejsca stałego zamieszkania do uczelni oraz czas dojazdu w minutach,
 dodatkowe informacje, które można umieścić we wniosku, w celu uzyskania dodatkowych
punktów to:
 sieroctwo - pełny sierota, półsierota (należy dołączyć akt zgonu),
 stopień niepełnosprawności (należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
Studenci którzy będą starać się o przyznanie stypendium socjalnego na rok
akademicki 2018/19, na początku października 2018 składają ponownie wniosek wraz
z kompletem dokumentów za rok podatkowy 2017 o ile sytuacja materialna rodziny od
2017r nie uległa zmianie.

SKRÓCONY WYKAZ DOKUMENTÓW ODNOŚNIE PRZYZNANIA
STYPENDIUM SOCJALNEGO:

 zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku podatkowym 2017
(student oraz wszyscy pełnoletni członkowie rodziny, dochód rodziców nawet jeśli
rozliczają się wspólnie – NA OSOBNYCH DRUKACH),
 jeżeli członek rodziny rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym, należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o
wysokości należnego zryczałtowanego podatku, oraz oświadczenie podatnika - zał. nr 9;
druk do pobrania ze strony internetowej Uczelni

 osoby ubezpieczone w ZUS zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie
zdrowotne w 2017 r.
 zaświadczenia o ubezpieczeniu w KRUS (dla emerytów/rencistów zaświadczenie o
wysokości opłaconych składek) oraz zaświadczenie o wysokości wypłaconych zasiłków
chorobowych w 2017 r.,
 zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za
2017, w zaświadczeniu musi być podana ilość ha przeliczeniowych i ha fizycznych oraz że
informacja dotyczy stanu posiadania w 2017r.
 zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły lub szkoły wyższej, (a w przypadku
dzieci nie uczęszczających jeszcze do szkoły – odpisy aktów urodzenia);
 w przypadku, gdy dochód netto na członka rodziny jest < 110,00 zł/m-c należy
dostarczyć potwierdzenie korzystania z pomocy społecznej, otrzymywania świadczeń
rodzinnych itp.
 oświadczenia studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości
dochodu niepodlegającego opodatkowaniu !!! Wzór oświadczenia określa załącznik nr 8 do
Regulaminu przyznawania pomocy materialnej UR. (jeżeli członkowie rodziny nie uzyskali
takiego dochodu, również powinni wypełnić druk wpisując „0”)
 U bezrobotnych osób w rodzinie - zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby
bezrobotnej, (jeżeli osoba bezrobotna pobiera zasiłek, w zaświadczeniu powinna być podana
miesięczna kwota netto pobieranego świadczenia, za pierwszy pełny miesiąc po uzyskaniu
zasiłku)
 alimenty należy udokumentować aktualnymi orzeczeniami Sądu
 akt zgonu zmarłego rodzica (w przypadku śmierci rodzica),
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