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  Wniosek wpłynął do KSS:  …………………               …………………………….……………. 
                                                                                                 Data                              pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek

 

DANE OSOBOWE STUDENTA  

Nazwisko i imię  nr albumu:   rok studiów:  

Wydział :  Kierunek:  specjalność  

Rodzaj studiów                                               I -stopnia 3-letnie 3,5 - letnie
 

II - stopnia 2-letnie 1,5 letnie
 

jednolite magisterskie
 

System studiów    stacjonarne
 

niestacjonarne
 

PESEL:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Adres stałego 
zameldowania: 

 
Adres do 
korespondencji: 

 obywatelstwo  

Adres e-mail:  telefon:  
 

Nr rachunku                           
 

I. Wnoszę o przyznanie STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI (właściwe zaznaczyć): 

 z tytułu zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS. (na podstawie  oświadczenia–zał. nr 9-F). 

 z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w DS. lub obiekcie innym niż DS. (na podstawie  oświadczenia–zał. nr 9-F). 

 

II. OŚWIADCZENIA ubiegającego się o ww. świadczenie: 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego - „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 

doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo  wyzyskania błędu lub 

niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o odpowiedzialności 

dyscyplinarnej określonej w rozdziale 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.  

oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z obowiązującym na dzień składania wniosku „Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Uniwersytetu Rzeszowskiego”. 

2. Wniosek wraz z załącznikami stanowi komplet dokumentacji poświadczającej uzyskane dochody moje i członków mojej rodziny, a dane w nich 
zawarte są zgodne ze stanem faktycznym wg stanu na dzień składania wniosku. 

3. Zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i oświadczam, że ubiegam się o przyznanie świadczeń 
pomocy materialnej na innym kierunku studiów (dotyczy również innych uczelni): 

TAK
                                 

NIE
  

oraz zobowiązuje się do poinformowania uczelni w terminie 7 dni od dnia uzyskania prawa do pobierania świadczeń pomocy materialnej 
(data otrzymania decyzji o przyznaniu świadczenia) na innym kierunku. 

4. Zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, i  oświadczam, że do dnia złożenia niniejszego wniosku 
ukończyłem/am studia: 

TAK
                                 

NIE
 

a. I stopnia, na kierunku ……………………………….……… w uczelni ……..…………………….……….. dnia ……………………, 
b. II stopnia, na kierunku ……………………………………… w uczelni ……..….………………………….. dnia ……………………, 
c. jednolite magisterskie, na kierunku………………………… w uczelni ……..…………………………..….. dnia ……………………, 

5. Studia II stopnia rozpoczęłam/łem dnia ………………………….. r. 

6. W przypadku ukończenia innego kierunku studiów w trakcie roku akademickiego, w którym będę pobierał wnioskowane świadczenie pomocy 
materialnej  zobowiązuję się do poinformowania uczelni o tym fakcie w terminie 7 dni od daty ukończenia studiów. 

7. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić właściwą komisję stypendialną o okolicznościach mających wpływ na ustalenie prawa do 
świadczenia lub jego wysokości, zaistniałych po dniu złożenia wniosku. Dotyczy to w szczególności: zmiany liczebności rodziny, utraty dochodu, 
uzyskania dochodu.  

8. Jestem kandydatem na żołnierza zawodowego/żołnierzem zawodowym/funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej/ 
funkcjonariuszem służb państwowych: 

 
TAK

                                 
NIE

 
9. Stosownie do art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet 

Rzeszowski dla celów stypendialnych. 

 
 
Rzeszów, dnia………………...………                  czytelny podpis studenta ………………………………. 

WNIOSEK 
DO KOMISJI STYPENDIALNEJ STUDENTÓW - WYDZIAŁ ………………………………………………..  

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI W  ROKU AKADEMICKIM 

20.......... /20.......... 
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III. OŚWIADCZENIE dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne w SEMESTRZE LETNIM  
 

 Oświadczam, że składam wniosek o przyznanie stypendium socjalnego po raz pierwszy w bieżącym roku akademickim, 

 Oświadczam, że składałem/łam wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym bieżącego roku 
akademickiego i po terminie złożenia tego wniosku, sytuacja materialna mojej rodziny:: 

 nie uległa zmianie 

 uległa zmianie ze względu na: 

 utratę dochodu (wypełnić część V. wniosku) 

 uzyskanie dochodu (wypełnić część VI. wniosku) 
 
KATALOG DOCHODÓW UTRACONYCH I UZYSKANYCH OKREŚLA ZAŁ. NR 8 DO REGULAMINU  
 

 zmianę liczby osób w mojej rodzinie, która na dzień złożenia niniejszego wniosku wynosi:………… osób 
 

Rzeszów, dnia………………...………                  czytelny podpis studenta ………………………………. 
 

                                                                                     

IV. USTALENIE SKŁADU RODZINY I WYSOKOŚCI DOCHODU RODZINY STUDENTA: 

 Skład rodziny studenta oraz inne dane należy podać wg stanu na dzień złożenia wniosku 
Wysokość dochodu 

członka rodziny Zmiany  
w dochodzie 

 

Lp. 
Stopień 

pokrewieństwa 
Nazwisko i imię 

Rok  
urodzenia 

Miejsce zatrudnienia, miejsce 
kształcenia, 

inne źródła dochodu 

w roku bazowym 

(wypełnia członek KSS lub 
upoważniony pracownik Dziekanatu 

1. wnioskodawca      

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

Razem dochód netto 
  

Liczba osób w rodzinie 
  

Dochód netto na 1 osobę w rodzinie 
  

Data i podpis osoby upoważnionej 
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V. UTRATA DOCHODU 
- w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne  

Osoba, której dotyczy zmiana  
Rodzaj dochodu utraconego 

Kwota dochodu 
utraconego 

Data 
powstania 

zmiany imię i nazwisko stopień pokrewieństwa 

1.     

2.     

3.     

 
- po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne  

  

Osoba, której dotyczy zmiana  
Rodzaj dochodu utraconego 

Kwota dochodu 
utraconego 

Data 
powstania 

zmiany imię i nazwisko stopień pokrewieństwa 

1.     

2.     

3.     

 

VI. UZYSKANIE DOCHODU 
 
- w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne  
 

Osoba, której dotyczy zmiana  
Rodzaj dochodu uzyskanego 

Kwota dochodu 
uzyskanego 

Data 
powstania 

zmiany imię i nazwisko stopień pokrewieństwa 

1.     

2.     

3.     

 
- po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne  
 

Osoba, której dotyczy zmiana  
Rodzaj dochodu uzyskanego 

Kwota dochodu 
uzyskanego 

Data 
powstania 

zmiany imię i nazwisko stopień pokrewieństwa 

1.     

2.     

3.     

 
Uwaga!   
1. W przypadku uzyskania dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się  

o stypendium socjalne student ma obowiązek dołączyć: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzję w sprawie przyznania renty itp. i oświadczenie - 
wzór oświadczenia zał. nr 9-D do Regulaminu, z którego wynika liczba miesięcy, w których dochód był uzyskiwany,     
 

2. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne 
student wpisuje wysokość dochodu uzyskanego - osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło 
uzyskanie dochodu (na podstawie np.: zaświadczenia z zakładu pracy, decyzji w sprawie uzyskania określonego dochodu itp.) 
 

   
Rzeszów, dnia………………...………                  czytelny podpis studenta ……………………………….  
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VII. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, iż: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez 

Rektora, 
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim adres email: antochow@ur.edu.pl, +48 17 872 34 39, +48 

17 872 36 46, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach stypendialnych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),  
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. Rozporządzenia, (przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy, 

5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane i może skutkować brakiem możliwości 
rozpoznania wniosku.  

6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

7) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora.  

8) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych    

9) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są 
przez Administratora Danych niezgodnie z ww. Rozporządzeniem.    

 

 

mailto:antochow@ur.edu.pl


Załącznik nr 7 

do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej  

dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

   

  Rzeszów, dnia …………… 

…………………………..…..……..…. 
(imię i nazwisko studenta)  

 

…...........................     …............................................     
      (rok studiów)                    (kierunek studiów w UR) 
 
…………………………..…..……..…. 

        (system studiów) 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów  

 

Zgodnie z art. 184 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym  

oraz § 4 ust. 7 aktualnie obowiązującego Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo 

określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego - „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza 

inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia 

jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 

działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o odpowiedzialności 

dyscyplinarnej określonej w rozdziale 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

oświadczam,  

że w roku akademickim 20…/20… nie pobieram świadczeń pomocy materialnej w formie stypendium: 

………………………  na innym kierunku studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego, ani innej uczelni. 

 

Zobowiązuję się do poinformowania uczelni w terminie 7 dni od daty uzyskania prawa do pobierania 

świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku (data otrzymania decyzji o przyznaniu świadczenia). 

 

……………….………………………….…………. 
                        (czytelny podpis studenta) 



Załącznik nr 9-B 

do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej  

dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego  

 

 
 
........................................................ 
 (imię i nazwisko członka rodziny) 
 
Pesel: ……………………………………………. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

 O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH 
PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM 

ROK AKADEMICKI, W KTÓRYM JEST USTALANE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 

 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego - „Kto w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej  

w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w rozdziale 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym.  

 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ..........................*: 

 

 nie prowadził/a działalności gospodarczej rozliczając się w formie ryczałtu 
ewidencjonowanego/karty podatkowej** 
 

 prowadził/a działalność gospodarczą rozliczając się w formie ryczałtu 
ewidencjonowanego/karty podatkowej**(w załączeniu zaświadczenie z urzędu skarbowego). 

 

 
 
 
....................................     ......................................................................... 
   (miejscowość, data)          (czytelny, własnoręczny podpis członka rodziny lub studenta) 

 

 

 

* zaznaczyć właściwe 

** niepotrzebne skreślić 
 



Zał. nr 9-C 

do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej  

dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
........................................................ 
 (imię i nazwisko członka rodziny) 
 
Pesel: ……………………………………………. 
 

 
OŚWIADCZENIE  

CZŁONKA RODZINY O OSIĄGANIU DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD 
OSÓB FIZYCZNYCH, UZYSKANYM  W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI, W KTÓRYM JEST 

USTALANE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego - „Kto w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej  

w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w rozdziale 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym.  

Oświadczam, że w roku kalendarzowym  ..........................., 

 nie uzyskał/a dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

 uzyskał/a dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu: 

lp. Rodzaj dochodu 

kwota dochodu w 

zł/ wielkość gosp. 

rolnego w ha 

fizycznych i w ha 

przeliczeniowych 

1. 

Powierzchnia gospodarstwa rolnego:   

- w  ha fizycznych    

 - w ha przeliczeniowych  

2. 
Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej 
Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne 

 

3. Alimenty na rzecz dzieci  

4. Zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej  

5. 
Zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń 
społecznych 

 

6. Kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

7. świadczenie rodzicielskie  

8 zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników  

9. Stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej  

10. 

Stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
- Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 
a. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy; 
b. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

 funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

 niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

 umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych 
programów stypendialnych; 

c. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty; 

d. świadczeń, o których mowa w art. 173a i art. 199a, 
e. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

 

11. 
Renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

12 
Kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności 
związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich 

 



Zał. nr 9-C 

do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej  

dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

lp. Rodzaj dochodu 

kwota dochodu w 

zł/ wielkość gosp. 

rolnego w ha 

fizycznych i w ha 

przeliczeniowych 

13. Świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów  

14. Renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin  

15. 
Renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o 
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 

 

16. 
Świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych 

 

17. 
dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

 

18. 
Świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy 
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

 

19. 
Emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji 
pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów 

 

20. 
Renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich 
rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy 
Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy 

 

21. 

Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 
międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 
właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 
pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, 
którym służyć ma ta pomoc 

 

22. 

Należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 
podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych 
jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  

 

23. 

Należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek 
policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone 
żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 
międzynarodowych i sił wielonarodowych 

 

24. 
Należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód 

 

25. 
Dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone 
o składki na ubezpieczenia społeczne 

 

26. 
Należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach 
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób 

 

27. Dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela   

28. 
Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 
określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych 

 

29. 
Ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" 

 

30. 
Ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w 
latach 2003-2006 

 

31. Świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora  

32. 
świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych  

 

 
 
 
....................................     ......................................................................... 
   (miejscowość, data)          (czytelny, własnoręczny podpis członka rodziny lub studenta) 

 



Załącznik nr 9-F 

do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej  

dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

  

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

imię i nazwisko studenta 

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

adres stałego miejsca zamieszkania 

  
Rok studiów .............................  rok akademicki  .................................. 
 
Wydział ..................................... kierunek .............................................. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O ZAMIESZKANIU W DOMU STUDENCKIM LUB INNYM OBIEKCIE NIŻ DOM STUDENCKI UR 

 
 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego – „Kto w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem 
za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej 
w rozdziale 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.  

oświadczam, że: 

 Codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia mi studiowanie/ 

w znacznym stopniu utrudnia mi studiowanie, ponieważ1: 

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

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

 dlatego w roku akademickim, w którym ubiegam się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej 

wysokości, zamieszkuje/będę zamieszkiwał
2
: 

 w Domu Studenta (nazwa)………………………………………..miejscowość …………………………………………. 

 w obiekcie innym niż Dom Studenta (adres) ………………………………………..……………………………………
  

 z niepracującym małżonkiem 

 z dzieckiem/dziećmi 

W przypadku utraty lub rezygnacji z zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS. swojej, dziecka lub 
niepracującego małżonka, podjęcia pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako małżonek niepracujący, 
zmiany systemu kształcenia ze stacjonarnego na niestacjonarny, zobowiązuję się w terminie do 7 dni od daty 
zaistnienia tej okoliczności powiadomić odpowiednią komisję oraz złożyć stosowne oświadczenie w tej 
sprawie. 

 
 Wyrażam zgodę na zmianę decyzji i zmniejszenie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości  

o wysokość zwiększenia z tytułu zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS., w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa wyżej. 

 

 
......................................................                                                        .......................................................................... 
            miejscowość i data                                                                                                              czytelny podpis studenta 

                                                           
1  należy krótko opisać dlaczego codzienny dojazd utrudnia/uniemożliwia studiowanie (np. ilość przesiadek, brak połączeń PKS,/PKP, duża odległość do 

uczelni od miejsca zamieszkania itp.) 
2 niepotrzebne skreślić 




