
Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim
POLITECHNIKA GDAŃSKA

Informacje ogólne
Wydział Nr podania * Na rok akademicki

2005/2006
Rok studiów Kierunek studiów Nr albumu:

Nazwisko: Imię:
Ubiegam się o miejsce w DS nr:  ..........  lub  ..........

Adres stałego zameldowania:

Województwo Powiat Gmina

Miejsce w DS dla współmałżonka (nazwisko i imię):

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

Współmałżonek jest (zaznacz opcję):
�  studentem PG     �  studentem innej uczelni    �  nie jest studentem

Uwagi *

RN          M          D           N =               ∑=

Wyniki rozpatrzenia wniosku *

  Przyznano DS nr ………
(podpis przewodniczącego WKS)

 
Skład rodziny i dochód

Lp. Nazwisko i imię Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce zatrudnienia 
 (nazwa zakładu pracy,

miejsce nauki, renta, itd.)

Dochód roczny
netto *

1. wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

*)  nie wypełniaj pól oznaczonych gwiazdką Łączny dochód roczny *

Wnoszę o przyznanie mi prawa do zamieszkania w domach studenckich PG. Oświadczam, że gospodarstwo domowe nie osiąga
dochodów ze źródeł innych, niż wykazane.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 286 KK oświadczam, że wykazane dane są kompletne i zgodne ze
stanem faktycznym. Oświadczam, iż uprzedzono mnie, że w przypadku, gdy okaże się, że otrzymałem/am prawo do zamieszkania na
podstawie nieprawdziwych danych, będą wyciągnięte wobec mnie konsekwencje dyscyplinarne, do wydalenia z uczelni włącznie,
niezależnie od skutków cywilno-prawnych
Wyrażam zgodę na wgląd i przetwarzanie elektroniczne przedstawionych przeze mnie informacji przez WKS, UKS, OKS.

Uwagi:
1. Wniosek wypełnij czytelnie wielkimi literami
2. Rok studiów to przewidywany rok studiów

  .........................................................
data i podpis studenta 



Pouczenie
Informacja na podstawie regulaminu przyznawania prawa do zamieszkania w domach studenckich Politechniki Gdańskiej)

§12

1.  Do wspólnego gospodarstwa domowego wlicza się następujące osoby:
a)  Studenta,
b)  Małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci,

c)  Rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci
pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci
niepełnosprawne bez względu na wiek.

2. W przypadku, gdy student jest samodzielny finansowo i nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z
rodzicami lub jednym z nich, nie bierze się pod uwagę osób wymienionych wyżej w punkcie c) (oraz ich dochodów) przy ustalaniu
sytuacji materialnej. Definicja studenta samodzielnego finansowo określona jest w §17.

§13
1. Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są dokumenty dołączone przez studenta do wniosku o przyznanie miejsca w DS.
2. Lista wymaganych dokumentów dotyczy wszystkich członków rodziny studenta, łącznie z wnioskodawcą, o ile w odpowiednim punkcie

wykazu nie jest powiedziane inaczej. W przypadku dostarczania kopii dokumentów wymaga się ich potwierdzenia.
3. Komisja Stypendialna może dokonać potwierdzenia kopii dokumentu w przypadku przedstawienia przez studenta oryginału lub jego

potwierdzonej kopii .
4. Do wniosku student jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:
a) Dokumenty obowiązujące wszystkich studentów:
• Potwierdzona kserokopia dowodu osobistego studenta (strona ze zdjęciem oraz strona z adresem stałego zameldowania).
b) W przypadku studentów wliczających do wspólnego gospodarstwa domowego rodzeństwo lub własne dzieci:
• Dokument potwierdzający skład rodziny. Może to być: potwierdzona kserokopia dowodu osobistego rodzica (strony „Dzieci” oraz strona ze

zdjęciem), akty urodzenia, potwierdzenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o zameldowaniu,
• W przypadku uczącego się rodzeństwa wnioskodawcy, które ukończyło 18 lat - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, gdzie kontynuuje naukę.
c) Dla każdego pełnoletniego członka rodziny, nie prowadzącego działalności gospodarczej (dotyczy także wnioskodawcy):
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie netto za cały poprzedni rok podatkowy,
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niefigurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą
d) Dla każdego pełnoletniego członka rodziny, prowadzącego działalność gospodarczą (dotyczy także wnioskodawcy):
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie netto za cały poprzedni rok podatkowy (dotyczy także wnioskodawcy), przy

czym dochody z działalności gospodarczej muszą zostać wyodrębnione od pozostałych dochodów, 
• W przypadku osób rozliczających się na zasadach określonych przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych –

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego określające formę opodatkowania oraz zaświadczenie z ZUS określające podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne, jeżeli z tytułu prowadzonej działalności istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego,

e) Dla każdego członka rodziny posiadającego gospodarstwo rolne:
• Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (a nie fizycznych) oraz o osiąganych z niego

rocznych dochodach. W przypadku pracy na tym samym gospodarstwie więcej niż jednej osoby zaświadczenie z niego musi być wystawione na
wszystkie te osoby,

f) W przypadku rodziny niepełnej:
• W przypadku, gdy rodzic nie żyje – potwierdzona kserokopia aktu zgonu 
• W przypadku, gdy rodzic żyje – zaświadczenie o wysokości zasądzonych alimentów. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych

przypadkach WKS ma prawo nie doliczać alimentów do dochodu,
g) W przypadku małżeństw studentów:
• Akt małżeństwa,
• Studenci zamierzający zawrzeć związek małżeński muszą dostarczyć akt małżeństwa przed dniem zakończenia IV etapu rozdziału miejsc w

domach studenckich.

§17

1. Student może być traktowany jako osoba samodzielna finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym
c) jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od najniższego wynagrodzenia za prace pracowników, ogłaszanego na

podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego
d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich
2. Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta

inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.
3. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. W

sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, źródło dochodu może być uznawane jako stałe, gdy dochód z ostatniego
roku podatkowego, po podzieleniu przez 12 miesięcy nie będzie mniejszy od najniższego wynagrodzenia za prace pracowników, ogłaszanego
na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego.


