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Data wpływu ……………………………….. 

Przyjął ………………………………………                                                 Załącznik nr 2 
                                                                                                                                              do Regulaminu świadczeń dla studentów PANS w Nysie 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                           Nysa, dnia ............................ 
..................................... .................................                       
            Nazwisko                               Imię             

   

..............................................................................                                                                    

          Adres stałego zameldowania                              Komisja Stypendialna 

                                                                                                                                             Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

..............................................................................                                                               w Nysie    
            nr telefonu/adres e-mail    

 

...............................                ...............................     ..................................      
Nr albumu/PESEL*       Rok studiów             kierunek/ specjalność   

Poziom studiów – studia pierwszego stopnia / studia drugiego stopnia* 

Forma studiów – studia stacjonarne / studia niestacjonarne* 
Wykształcenie – średnie / wyższe* 

 

 
 

   

      

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ 

studenta Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 

 

      Proszę o przyznanie miejsca w Domu Studenckim PANS w Nysie w roku akademickim 20….../20…... 

     (student, małżonek, dziecko*) 
       
 

1. W skład mojej rodziny, żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym, wchodzą następujące osoby (w tym dzieci 

pobierające naukę do ukończenia 26 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek)*: 

 
 

Lp. Nazwisko i imię 
Rok 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce zatrudnienia  

(ewentualnie inne źródło dochodów), 

miejsce nauki (szkoła, uczelnia) 

1 
      (wnioskodawca - student PANS w Nysie) 

   

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

    

    *   Niepotrzebne skreślić 

**  Do wniosku bierze się pod uwagę liczbę osób w rodzinie według stanu na dzień składania wniosku o przyznanie miejsca w domu    

          studenckim. 

 
 

    Odległość miejsca zamieszkania od siedziby Uczelni (km) ……………… oraz czas dojazdu ……………………………….….  

 

 

 

........................................................ 
                                                                                                 czytelny podpis studenta 
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2. Dochody członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym …………… 

 

Lp. Nazwisko i imię 
 

Miesięczny dochód  
Adnotacje biura pomocy materialnej  

i obsługi osób niepełnosprawnych 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

I. Razem miesięczny dochód 
  

II. Alimenty świadczone na rzecz innych 

     osób 

  

III. Miesięczny dochód utracony z roku 

      …………….  

     w porównaniu do roku ………......… 

  

IV. Dochód uzyskany z miesiąca  

      następującego po miesiącu, w którym  

      został osiągnięty w przypadku  

      uzyskania dochodu po roku  

      kalendarzowym poprzedzającym  

      okres świadczenia 

  

V. Miesięczny dochód na członka  

     rodziny 

  

   W miesięcznym dochodzie wpisuje się: 

1)  Dochód netto: dochód brutto po odliczeniu podatku należnego, składki na ubezpieczenie społeczne i składki  

     na ubezpieczenie zdrowotne podzielony przez liczbę miesięcy, za które został osiągnięty.  

2)  Dochód miesięczny z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

     dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok  

     akademicki w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego  

     do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia  

     każdego roku. 

3)  Dochód miesięczny z gospodarstwa rolnego w wysokości 1/12 dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego przez  

     Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  

     (Dz. U. z 2020 r. poz. 333). 

   4)  Średni kurs walut ogłaszany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego  

      lub ostatni dzień roboczy po pełnym przepracowanym miesiącu.        
Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie i świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 § 1 i § 6 oraz art. 286 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345),  

a także odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z art. 307 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), za podanie 

nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń, oświadczam, że podane informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.    
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 
1) administratorem danych osobowych studentów jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych PANS w Nysie, zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych Osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy 

zarządzające systemem bibliotecznym, antyplagiatowym i wydruku ELS, 

5) każdy student posiada prawo do dostępu do danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 

udzielonej zgody, 

6) student ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) podanie danych Osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, 

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pans.nysa.p 

           .................................................... 
                                                                                czytelny podpis studenta                                                                                                                                                                                                              
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POUCZENIE: 
Do wniosku należy załączyć: 

     - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w ……. roku przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, tj. studenta, 
opiekunów, rodzeństwo, które ukończyło 18 lat  (zaświadczenia powinny zawierać informacje o wysokości przychodów pomniejszonych o koszty 

uzyskania przychodu, należnym podatku dochodowym od osób fizycznych, składce na ubezpieczenie społeczne), o braku dochodu lub potwierdzające fakt 

niezłożenia zeznania podatkowego lub oświadczenia, 
-  zaświadczenia naczelnika z urzędu skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie 

opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku; 
-  w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej – decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego o wymiarze podatku; 

-  zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zapłaconych składkach zdrowotnych za  ……… rok lub stosowne oświadczenie, 

-  zaświadczenia, oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów: 

        - zaświadczenie właściwego organu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub oświadczenie, 

        - umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, 
        - umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

 - zaświadczenie o wysokości dochodów nie podlegających opodatkowaniu, będących stałym źródłem utrzymania, np. renty wojskowe, dochody członków 

   rolniczych spółdzielni produkcyjnych, dochody uzyskiwane przez członków rodziny za granicą, renty strukturalne, świadczenia alimentacyjne lub inne wg 
          art. 3 pkt.1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

- w przypadku otrzymywania alimentów odpisy wyroków sądowych lub ugód z podaniem zaktualizowanej wysokości świadczeń, a w przypadku 

    nieotrzymywania zasądzonych alimentów – zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów lub oświadczenie; 
      - w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów – zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymanego świadczenia; 

 - zaświadczenia z właściwego organu dokumentujące datę utraty dochodu przez studenta lub członków jego rodziny (np. świadectwo pracy potwierdzające 

utratę zatrudnienia, decyzja z Urzędu Pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o uzyskaniu prawa do urlopu wychowawczego, 
zaświadczenie z ZUS o utracie emerytury lub renty, informację o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej itp.) oraz zaświadczenie o miesięcznej 

wysokości utraconego dochodu; 

 -  zaświadczenia lub oświadczenia z właściwego organu dokumentujące uzyskanie dochodu, określające wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy,  
w których dochód był osiągany przez studenta lub członków jego rodziny w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

świadczenia (np. umowę o pracę, decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury) oraz dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczenia;  

  -  inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej, w tym:  

▪ w przypadku braku rodzica, należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie (wyrok sądowy o rozwodzie lub separacji, akt zgonu, decyzję  
o przyznaniu renty rodzinnej, zaświadczenie z policji o poszukiwaniu lub zaginięciu,), 

▪ w przypadku gdy ojciec studenta jest nieznany – należy dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia, 

▪ w przypadku rodziców osiągających zerowe dochody i nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy – oświadczenie podpisane przez 

rodziców, że w roku ……… nie uzyskiwali dochodów w kraju, ani poza jego granicami, 

▪ orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

▪ zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych, 
▪ zaświadczenie lub oświadczenie o nauce rodzeństwa (nie dotyczy szkół podstawowych), 

▪ odpisy aktów urodzenia studenta, rodzeństwa, dzieci studenta, 

▪ orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność studenta lub członka rodziny, 
▪ akt zawarcia małżeństwa w przypadku studentów żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym z małżonkiem, 

▪ oświadczenie, które stanowi zał. nr 4 do regulaminu – składa osoba ubiegająca się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, 

▪ zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny, w sytuacji gdy miesięczny dochód na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

▪ Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały, czasowy i inne. 

Przyjmowane będą tylko oryginalne dokumenty. W przypadku wyroków sądowych, aktów urodzenia, aktów zgonu i aktów zawarcia małżeństwa można 
załączyć kopię, przedkładając jednocześnie oryginał w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.  

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego wymagają dostarczenia innego dokumentu niż w/w, 

Komisja Stypendialna może domagać się takiego dokumentu 
UWAGA: 

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim należy składać w terminach: 

- do 15 maja – studenci I, II, III roku studiów pierwszego stopnia, studenci I roku studiów drugiego stopnia, 
- do 30 sierpnia – osoby, które w wyniku rekrutacji zostały przyjęte na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na decyzję o przyznaniu miejsca w Domu Studenckim wymagają dostarczenia innego dokumentu niż w/w, 

Komisja Stypendialna może domagać się takiego dokumentu. 
 

                                                                                                                                                                                                   

........................................................ 
                                                                                               czytelny podpis studenta 

                                               
 

Dokumenty złożone po wyznaczonych terminach nie będą przyjmowane. Za właściwe skompletowanie dokumentów odpowiada student. 

 

 

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji: …………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                          Zostałem/am poinformowany/a …………………………… 
                                                                                                                                                                                    data i czytelny podpis studenta 
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Do podania o przyznanie pomocy materialnej załączam następujące dokumenty: 

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Ilość 

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w 20...... roku lub o braku dochodu 

lub potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego lub oświadczenia 
 

2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne 

 

3. Zaświadczenia z ZUS lub KRUS o zapłaconych składkach zdrowotnych lub oświadczenie  
4. Zaświadczenie właściwego organu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 

przeliczeniowych lub oświadczenie, umowa dzierżawy 
 

5. Zaświadczenia o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu: 

- o rencie wojskowej 

- o dochodzie członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 

- o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny za granicą 

- o rencie strukturalnej 

- o świadczeniu alimentacyjnym 

- inne: ………………………………………………………………………………………………………… 

(wg art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) 

 

6. Zaświadczenia potwierdzające utratę dochodu tj.: świadectwo pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy, 

zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu, umowa zlecenie, PIT-11 
 

7. Zaświadczenia potwierdzające uzyskanie dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany  

tj.: umowa o pracę, zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości otrzymanego wynagrodzenia 

……………………………………………. 

 

8. Wyrok sądowy, ugoda, oświadczenie określające wysokość alimentów otrzymanych w 20…... roku  
9. Zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów lub oświadczenie  

10. Zaświadczenie z Urzędu Pracy  
11. Zaświadczenie o nauce rodzeństwa lub oświadczenie  
12. Akty urodzenia studenta, rodzeństwa, dzieci studenta  
13. Akt zgonu rodzica, decyzja o przyznaniu renty  
14. Akt zawarcia małżeństwa studenta  
15. Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność   
16. Oświadczenie o nieosiąganiu dochodów i pozostawaniu bez pracy  
17. Oświadczenie – stypendium socjalne w zwiększonej wysokości  
18. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej  
19. Oświadczenie o pełnieniu/niepełnieniu służby zawodowej/państwowej w charakterze funkcjonariusza  
20. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, opiekunami  
21. Oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym  
22. Inne ……………………………………………………………………………………………………………….  

 

Oświadczam, że: 

- podane przez mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
- przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) dokumentują wszystkie dochody moje, członków mojej rodziny, które zobowiązany/a byłem/am 

  wykazać we wniosku, a podany stan mojej rodziny jest aktualny w dniu złożenia wniosku. 

 
 

 
            

........................................................ 
                                                                                                       czytelny podpis studenta 

                                                            

 


