Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

AKADEMIKI 2017/2018
Wnioski kandydatów na studia na Wydziale RolniczoEkonomicznym UR o przyznanie miejsca zakwaterowania w
domu studenckim, w roku akademickim 2017/2018 przyjmowane
będą w okresie od 28.08-04.09.2017 r.
1. Miejsca w domach studenckich rozdzielane są centralnie przez odwoławczą Komisję Stypendialną na podstawie danych dostarczonych przez
Wydziałowe Komisje Stypendialne.
2. Pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim przysługuje studentowi studiów stacjonarnych Uczelni, który znajduje się w trudnej
sytuacji materialnej, a jego codzienny dojazd na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie a
także studentom będącym sierotami zupełnymi, bez względu na miejsce stałego zamieszkania.
3. Za miejsce stałego zamieszkania studenta przyjmuje się:
a) miejsce stałego zamieszkania osób, na utrzymaniu których pozostaje student,
b) lub miejsce stałego zamieszkania studenta, jeżeli przemawia za tym jego sytuacja życiowa.
4. Prawo do zamieszkiwania w domu studenckim przyznaje się na okres do 9 miesięcy.
W wyjątkowych przypadkach okres ten może zostać przedłużony.
5. Wysokość miesięcznej opłaty za miejsce w domu studenckim określa rektor na dany rok akademicki w porozumieniu z uczelnianą radą samorządu
studenckiego.
6. Przydziału miejsc w domach studenckich dokonuje się w oparciu o dochód obowiązujący przy przydzielaniu stypendiów socjalnych oraz dodatkowe
kryteria ustalone i podane do powszechnej wiadomości przez rektora w porozumieniu z uczelnianą radą samorządu studenckiego.
7.W przypadku dysponowania przez Uczelnię wolnymi miejscami student niespełniający warunków, o których mowa w ust. 2 może starać się o przyznanie
miejsca w domu studenckim.
8. Szczegółowe zasady zamieszkiwania oraz sposób uiszczania płatności z tytułu zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Rolniczego określa
Regulamin domów studenckich i Rektor Uniwersytetu Rolniczego.

Wymagane dokumenty
1. WYPEŁNIONY WNIOSEK
wzór druku znajduje się na stronie UR:
http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl/pomoc_materialna_domy_studenckie.html
Poprawnie wypełniony wniosek obowiązkowo powinien zawierać:
a.
b.
c.
d.
e.

kierunek studiów, stopień I lub II,
semestr, na którym student będzie studiował w roku akademickim 2017/2018,
nr domu studenckiego, (DS: 1,2,3,4, AGH),
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:
- pełny sierota, półsierota (należy dołączyć akt zgonu),
- stopień niepełnosprawności (należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),

2. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO OBLICZENIA DOCHODU ZA 2016 r.
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki 2016 (student oraz wszyscy pełnoletni członkowie rodziny, dochód rodziców nawet jeśli rozliczają się wspólnie, proszę
dostarczyć NA OSOBNYCH DRUKACH).
W przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym- stosowne zaświadczenie z
Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie (Zał. nr 9 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie ryczałtu).
Oświadczenia studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego
opodatkowaniu (Zał. nr 8 - Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu).
Osoby ubezpieczone w ZUS - zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
odprowadzonych w 2016 r. -osoby pracujące, bezrobotni, prowadzący działalność gosp. Zał. nr 10 - Oświadczenie członka
rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby ubezpieczone w KRUS - zaświadczenie o składkach oraz zaświadczenie o wysokości wypłaconych zasiłków
chorobowych w roku 2016.
Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy.
Oświadczenia studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego; (Zał. nr 11
- Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego).
Skrócony odpis aktu urodzenia niepełnoletniego rodzeństwa/dziecka.
Aktualne zaświadczenia ze szkoły lub uczelni w przypadku posiadania rodzeństwa/dziecka pobierającego naukę do 26
roku życia.
Zaświadczenie z Urzędu Pracy bezrobotnych członków rodziny, (jeżeli osoba bezrobotna pobiera zasiłek w zaświadczeniu
powinna być podana miesięczna kwota netto pobieranego świadczenia).
Alimenty należy udokumentować aktualnymi orzeczeniami Sądu oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi
dokumentującymi wysokość alimentów.
W przypadku, gdy dochód netto na członka rodziny jest mniejszy niż 110,00 zł/m-c należy dostarczyć potwierdzenie
korzystania z pomocy społecznej, otrzymywania świadczeń rodzinnych itp.
W przypadku zmiany sytuacji materialnej (uzyskanie lub utrata dochodu) w 2017 roku, należy
dokumentację zgodna z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej UR.

dostarczyć

Pracownik dziekanatu może zażądać dodatkowych zaświadczeń potwierdzających dochód oraz warunki bytowe studenta.
Wzory oświadczeń określa załącznik Regulaminu przyznawania pomocy materialnej UR
https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/index/site/3314

Wyżej wymienione dokument należy dostarczyć osobiście lub listownie do dziekanatu- pokój 223, najpóźniej
do 4 września 2017 r.
Lokalizacja domów studenckich UR
Dom Akademicki Nr 1 „Bratniak” - Kraków ul. Jabłonowskich 10/12 tel. 12-421-33-02
Miesięczna opłata za zamieszkanie dla studentów Uniwersytetu Rolniczego to:
- 380 zł w pokoju 3-osobowym
- 420 zł w pokoju 2-osobowym
- 500 zł w pokoju 1-osobowym

Dom Studencki Nr 2 „Młodość" - Kraków ul. Urzędnicza 68 tel. 12-633-27-77
Miesięczna opłata za zamieszkanie dla studentów Uniwersytetu Rolniczego to:
- 380 zł w pokoju 2 i 3-osobowym
- 450 zł w pokoju 1-osobowym

Dom Studencki Nr 3 „Oaza" - Kraków al. 29 Listopada 48c tel. 12-662-51-77
Miesięczna opłata za zamieszkanie dla studentów Uniwersytetu Rolniczego to:
- 350 zł w pokoju 3 -osobowym
- 370 zł w pokoju 2-osobowym
- 400 zł w pokoju 1-osobowym

Dom Studencki Nr 4 „Czwórka" - Kraków al. 29 Listopada 48b tel. 12-662-51-82
Miesięczna opłata za zamieszkanie dla studentów Uniwersytetu Rolniczego to:
- 350 zł w pokoju 3 -osobowym
- 370 zł w pokoju 2-osobowym
- 400 zł w pokoju 1-osobowym

Szczegółowe informacje dotyczące domów studenckich, Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz instrukcje obsługi systemu USOSweb znajdują się na
stronie http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl/
Uniwersytet Rolniczy im. H.Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo – Ekonomiczny
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Tel. (12) 662 43 32,

wrol@ur.krakow.pl

