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       Komisja ds. zakwaterowania  

       Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

       im. Stanisława Pigonia w Krośnie 
 
 

Wniosek o przyznanie miejsca w Bursie na rok akademicki 2019/2020 
(dotyczy studentów studiów stacjonarnych) 

 

Dane studenta 

Imię i nazwisko: 
 

Adres miejsca stałego zameldowania: 

Kierunek studiów/specjalność kształcenia: 
 Nr albumu: 

PESEL: 

Forma studiów: stacjonarne tel.:                                 

 
W roku 2019/2020 będę studentem ………… roku 

e-mail: 

 

Uzasadnienie wniosku:  

1. Dochód (średni miesięczny dochód netto na 1 członka rodziny, obliczany za 3 ostatnie miesiące przed 

złożeniem wniosku) według załączonych zaświadczeń wynosi: ……………………………. zł*, 

2. Odległość miejsca stałego zameldowania do Uczelni wynosi: …………………………. km, 

3. Inne ważne powody otrzymania miejsca w Bursie:  

 

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

 
Członkowie rodziny: 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 
Średni miesięczny dochód netto  

(z 3 ostatnich miesięcy) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dochód netto rodziny:  
 

Średni miesięczny dochód netto na 1 członka rodziny::  

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że 
przedstawione przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 
 
Krosno, dnia ................................................. 2019 r.  ............................................................... 

                                                                                                                                   podpis studenta 
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   *  Dokumenty potwierdzające dochód, które należy złożyć z wnioskiem:  
1) zaświadczenie o dochodach z Zakładu Pracy wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Do wspólnego gospodarstwa domowego nie wlicza się rodzeństwa powyżej 18 roku życia, 
które się nie uczy oraz uczące się po 26 roku życia (wyjątek: 26 rok przypada w ostatnim roku studiów to do ich 
ukończenia oraz rodzeństwo niepełnosprawne bez względu na wiek); 

2) oświadczenie studenta i pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym o 
wysokości dochodu uzyskanego z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencyjnego lub karty podatkowej 
oraz o wysokości uzyskanych innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu, nawet jeśli nie prowadzi takiej 
działalności; 

3) zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta studenta i pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (dochód z 1 ha 
przeliczeniowego przyjmuje się za rok 2017 w wysokości 3399 zł) – dotyczy gospodarstw powyżej 1 ha 
przeliczeniowego lub fizycznego; 

4) decyzja o przyznaniu świadczenia w przypadku dochodu z tytułu renty lub emerytury, 
5) zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych, 
6) kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia 

zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych 
alimentów; 

7) zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie lub uczących się dzieciach, które ukończyły 6 rok życia, a nie ukończyły 26 
roku życia, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; 

8) skrócone lub zupełne akty urodzenia rodzeństwa lub dzieci studenta, które nie ukończyły 6 roku życia;   
9) w przypadku studentów, których miesięczny dochód netto na 1 osobę w rodzinie wynosi do 200 zł, zaświadczenie z 

terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej, a w przypadku niekorzystania z 
pomocy, pisemne oświadczenie o źródłach utrzymania rodziny; 

10) inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.  
 

 

 

Decyzja Komisji ds. zakwaterowania 
 

 

Przyznano/nie przyznano** miejsce w Bursie na ul. …………………………….………………. . 

 
 

Uzasadnienie odmowy przyznania miejsca w Bursie 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

     ** niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
data i podpis 

Przewodniczącego Komisji 


