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DOMY STUDENCKIE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA  
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

Kandydaci na studia, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020 muszą złożyć 
wniosek w systemie Edukacja.CL (dane do logowanie te same co w JSOS), wydrukować go, a następnie podpisany wraz 
z ewentualną dodatkową dokumentacją* dostarczyć do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów do dnia  
26 sierpnia 2019 r. Opcja składania podań zostanie włączona w momencie nadania Państwu numeru albumu tj. do 12 
sierpnia br.  

Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich 

Rozdział miejsc w domach studenckich odbywa się na zasadzie rankingu w ramach poszczególnych 
wydziałów. Zasady punktowej oceny sytuacji studenta jak i inne dokumenty dotyczące zamieszkiwania w domach 
studenckich dostępne są na stronie www.prs.pwr.edu.pl (zakładka Akademiki > Dokumenty). O przyznaniu 
miejsca w domu studenckim decyduje jedynie suma punktów rankingowych. Czynniki nie uwzględnione 
w zasadach punktowej oceny sytuacji studenta nie będą brane pod uwagę przy rankingowym rozpatrywaniu 
podań. Dodatkowe argumenty/dokumenty mogą zostać przedstawione w ewentualnym odwołaniu od 
negatywnego wyniku rozstrzygnięcia. Brak dokumentowania sytuacji materialnej nie stanowi przeszkód 
w składaniu wniosku (jest nieobowiązkowe). 

Pokoje jednoosobowe dla osób niepełnosprawnych 

Uprzejmie informujemy, że Uczelnia nie dysponuje wolnymi pokojami jednoosobowymi do zakwaterowania 
z tzw. wolnej stopy. Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które ze względu na stan 
swojego zdrowia powinny zamieszkiwać w pokoju jednoosobowym (w tym osoby wymagające zamieszkiwania  
z opiekunem) muszą dołączyć do wniosku pismo skierowane do Prorektora ds. Studenckich z prośbą  
o przydzielenie pokoju jednoosobowego (pismo zawierające szczegółowe uzasadnienie potrzeby samodzielnego 
zamieszkiwania/zamieszkiwania z opiekunem) oraz dokumentację potwierdzającą podejmowane argumenty (np. 
kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Wnioski te w pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone pod 
kątem przydziału zwykłej promesy do domu studenckiego, a następnie w ramach rezerwy Prorektora ds. 
Studenckich zostaną rozpatrzone pod kątem przydziału do pokoju jednoosobowego (wyniki do 14 września br.). 

Pokój w domu studenckim dla rodzin studenckich 

Studenci znajdujący się w związku małżeńskim bądź samotnie wychowujący dziecko/dzieci mają możliwość 
wnioskowania o przydział miejsca w domu studenckim przeznaczonym dla rodzin. Ze względu na charakter tego 
domu studenckiego oraz ograniczoną liczbę miejsc, o przydziale kandydatów do tego domu studenckiego 
decyduje Prorektor ds. Studenckich. Z tego powodu wniosek powinien mieć postać listu formalnego skierowanego 
do Prorektora ds. Studenckich dr. inż. Jacka Lamperskiego. Aby prośba była uwzględniona do wniosku należy 
dołączyć kserokopię aktu małżeństwa / zaświadczenia o planowanym terminie ślubu (nie może być późniejszy niż 
30 września) i/lub kserokopię aktu urodzenia (dziecka studenta). Wniosek wraz z dokumentacją powinien być 
złożony obowiązujących kandydatów terminach i miejscu tj. do 26 sierpnia 2019 r. Złożenie podania o pokój  
w domu studenckim dla rodzin, nie blokuje możliwości składania podania o miejsce indywidualne. Wyniki 
rozdziału miejsc w domach studenckich dla rodzin ogłoszone będą do 14 września br. 

Ważne informacje przed założeniem sprawy w systemie 

 Jeżeli średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 850 zł netto możliwe jest otrzymanie 
dodatkowych punktów z tytułu sytuacji materialnej. W celu uzyskania punktów konieczne jest udokumentowanie 
dochodu zgodnie z regulaminem pomocy materialnej (patrz koniec dokumentu). W związku ze zmianami w 
zasadach przyznawania świadczeń socjalnych od semestru zimowego 2019/2020, dokumenty dołączone do 
podania o miejsce w domu studenckim mogą zostać później wykorzystane przy wniosku o stypendium socjalne ale 
nie stanowią kompletnej dokumentacji do przyznania stypendium socjalnego. Brak kompletu aktualnie 
wymaganych dokumentów w chwili składania wniosku uniemożliwi przyznanie dodatkowych punktów za sytuację 
materialną. Przypominamy, że dokumentowanie sytuacji materialnej nie jest obowiązkowe, a dokumentowanie 
sytuacji materialnej w przypadku przekroczenia kwoty 850 zł netto na członka rodziny nie przyniesie dodatkowych 
korzyści w przypadku rozdziału konkursowego. 

https://edukacja.pwr.wroc.pl/EdukacjaWeb/studia.do
http://www.prs.pwr.edu.pl/
http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=582
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Informacje nt. warunków zamieszkiwania w poszczególnych domach studenckich, dostępna 
jest na stronie: www.drugidom.pwr.edu.pl 

Instrukcja jak złożyć podanie w systemie Edukacja.CL dostępna jest pod adresem 
http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578 

Wydrukowane podanie wraz z pozostałymi dokumentami* należy dostarczyć** 
do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów  

w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2019 r. 

UWAGA! Liczy się data wpłynięcia wniosku do Działu a nie data stempla pocztowego! W przeciwnym 
przypadku termin składania podań musiałby zostać ograniczony do tygodnia. Zachęcamy do wysyłania wniosków 
listem poleconym gdyż nie będą udzielane odpowiedzi na pytania „Czy mój wniosek wpłyną?”. Wnioski 
dostarczone po terminie lub przesłane do niewłaściwej jednostki Uczelni, które trafią do Działu po terminie nie 
będą rozpatrywane. Nie ma obowiązku osobistego składania podań, pod warunkiem złożenia przez wnioskującego 
wszystkich podpisów (podstawowo 1 podpis na wniosku). Nie ma możliwości wysyłania podań drogą 
elektroniczną. 

Wyniki rozdziału miejsc ogłoszone zostaną do dnia 31 sierpnia br. Informacja o wynikach rozdziału miejsc 
zostanie przesłana drogą mailową.  

UWAGA! Ze względu na ograniczenia systemu, w systemie zostaną wprowadzone jedynie decyzje 
negatywne. Jeżeli po 31 sierpnia, sprawa w systemie będzie miała status „Zweryfikowana/Do rozpatrzenia” należy 
sprawdzić adres poczty podany przy rekrutacji (w tym SPAM!) w celu zapoznania się z przesłaną do aplikujących 
osób informacją. Wiadomość zostanie ponadto wysłana na indywidualną skrzynkę pocztową każdego studenta 
Politechniki, stanowiącą oficjalną drogę komunikacji w Uczelni (https://s.student.pwr.edu.pl/).  

Prosimy o sprawdzenie po ogłoszeniu wyników skrzynki pocztowej (w SPAMu). Drogą telefoniczną nie 
będziemy udzielać informacji nt. wyników rozdziału czy innych danych osobowych.  

W razie ewentualnych problemów oraz pytań zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego  
z pracownikami Działu. Wszelkie dokumenty oraz dane kontaktowe do pracowników Działu możecie Państwo 
znaleźć na stronie www.prs.pwr.edu.pl w zakładce Stypendia.  

Pytania dotyczące warunków lokalowych, czy spraw bezpośrednio związanych z zakwaterowaniem należy 
kierować do administracji Domów Studenckich. 

W przypadku odmowy przyznania miejsca istnieje możliwość odwołania się od decyzji. W tym celu postępując 
analogicznie do powyższej procedury należy złożyć wniosek „Miejsce w domu studenckim – odwołanie”.  
W uzasadnieniu wniosku należy wpisać powód odwołania.  

Studenci wnioskujący o pokój jednoosobowy, którzy nie otrzymali przydziału, również powinni złożyć odwołanie. 
Postępowanie ws. podania o pokój jednoosobowy nie będzie traktowane jako odwołanie. Nieprzekraczalny 
termin przyjmowania odwołań mija dnia 5 września br. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 września br.  

* Poprzez dodatkową dokumentację należy rozumieć np. dokumentację dochodową, dokumenty potwierdzające konieczność 
samodzielnego zamieszkiwania/konieczność zamieszkiwania w pokoju przystosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych/zamieszkiwanie z opiekunem itp. Dokumentowanie sytuacji materialnej nie jest obowiązkowe. 

** Istnieje możliwość wysłania wniosku drogą pocztową 
Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów 
Politechnika Wrocławska 
Wyb. Wyspiańskiego 27 
50-370 Wrocław 
 
 
 
 
 

http://www.drugidom.pwr.edu.pl/
http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578
http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578
https://s.student.pwr.edu.pl/
http://www.prs.pwr.edu.pl/
http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=558
http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=529
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Dokumentacja dochodowa 

Dochód brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku to dochód netto tj. dochód pomniejszony o: podatek 

należny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

W przypadku gdy rodzina studenta utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego dochód netto ustala się 

jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z 

pracy  

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowo. Wskaźnik przeciętnego dochodu z gospodarstw 

rolnych ogłaszany jest każdorazowo obwieszeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 23 września 

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/. 

Podstawowe wymagane dokumenty: 

1) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanym na zasadach ogólnych za rok 2018 

dla: 

a) Studenta – wnioskodawcy (bez względu na to czy faktycznie uzyskiwał dochody w roku bazowym 

czy nie); 

b) Rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta (bez względu na to czy 

faktycznie uzyskiwał dochody w roku bazowym czy nie); 

c) Rodzeństwa wnioskodawcy pobierającego naukę od 18 do 26 roku życia lub jeśli 26 rok życia 

przypada na ostatni rok studiów (bez względu na to czy faktycznie uzyskiwało dochody w roku 

bazowym czy nie); 

d) Małżonka studenta – wnioskodawcy (bez względu na to czy faktycznie uzyskiwał dochody w roku 

bazowym czy nie). 

2) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2018 – 

dla osób rozliczających się na zasadach karty podatkowej lub ryczałtu. W przypadku osób prowadzących 

działalność gospodarczą dodatkowo konieczne jest wypełnienie załącznika nr 10 do regulaminu pomocy 

materialnej tj. „Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających 

się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne”. Prosimy zwrócić uwagę na punkt 1 załącznika – należy wpisać dochód 

brutto! 

3) Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych odprowadzonych w roku kalendarzowym 2018. 

Zaświadczenie powinno zawierać składki z podziałem na płatników składek, poszczególne miesiące oraz 

kod tytułu ubezpieczenia. Zaświadczenia zawierające zsumowane składki nie będą uznawane! 

4) Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (załącznik nr 11 

do regulaminu pomocy materialnej). Wykaz objętych oświadczeniem dochodów, w zakresie 

niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym znajduje się w pouczeniu do załącznika nr 11 

(są to m.in.: dochody z gospodarstwa rolnego, zasiłki chorobowe rolników, alimenty itd.). Katalog 

dochodów objętych oświadczeniem dostępny jest w pouczeniu do oświadczenia. W przypadku braku 

dochodów objętych oświadczeniem, w rubryce wysokość dochodu należy wpisać "0". Oświadczenie 

wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny. 

5) Zaświadczenie z urzędu gminy o figurowaniu, bądź nie w rejestrze podatników podatku rolnego (stan na 

2018 rok) – dostarczają wszystkie osoby posiadające grunty rolne stanowiące łącznie powierzchnie 1 ha 

fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego oraz osoby zarejestrowane w KRUS jako rolnik/rolnik małżonek. 

DZIERŻAWA (ha przeliczeniowy) WLICZA SIĘ DO DOCHODU. Nie są odliczane składki na rzecz KRUS-u. 

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/
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Przelicznik za 2018 rok zostanie opublikowany przez GUS do dnia 23 września więc na potrzeby 

rozdziału miejsc w domach studenckich należy uwzględnić przelicznik za rok 2017 tj. 3399 zł/ha przel. ! 

6) Zaświadczenie KRUS o zarejestrowaniu jako rolnik/rolnik małżonek/ domownik oraz kwocie 

wypłaconych/braku wypłat w 2018 roku świadczeń chorobowych/macierzyńskich.  

7) Zaświadczenie z Urzędu Pracy – dotyczy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Zaświadczenie 

powinno zawierać informację od kiedy osoba pozostaje bezrobotna, czy ma prawo do zasiłku i na jaki 

okres zasiłek został przyznany, oraz wysokość NETTO pobieranego zasiłku.  

Osoby bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy zobowiązane są złożyć oświadczenie dostępne na 

stronie www.prs.pwr.edu.pl w zakładce Stypendia > Dokumenty> Wzór oświadczenia pod 

odpowiedzialnością karną – osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy. 

8) Aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki dla rodzeństwa (na rok 2019/2020) - dla pobierających 

naukę członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 25 lat, a także tych, których 26 rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, student obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie ze szkoły (uczelni) 

publicznej lub niepublicznej. Ze względu na okres składania zaświadczeń, szkoły/uczelnie mogą nie chcieć 

wydawać zaświadczeń na rok 2019/2020. W takim wypadku na potrzeby wniosku o miejsce w domu 

studenckim może zostać przyjęte zaświadczenie za rok 2018/2019 pod warunkiem, że będzie ono 

aktualne (wystawione w ciągu ostatnich 30 dni) oraz będzie zwierać planowany termin ukończenia nauki 

późniejszy niż 30.09.2019. W przypadku będącego na utrzymaniu rodziców rodzeństwa o znacznym 

stopniu niepełnosprawności wystarczy dostarczyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

9) W zależności od składu osobowego rodziny konieczne jest dostatecznie ODPISÓW AKTÓW URODZENIA 

(rodzeństwa oraz dzieci wnioskodawcy), ŚLUBU (wnioskodawcy), ZGONU (rodziców wnioskodawcy). 

10) WYROK SĄDOWY, w przypadku zasądzenia alimentów od jednego lub obojga rodziców oraz w przypadku 

zasądzenia opieki prawnej osobie innej niż rodzice. 

11) Student, który jest wychowywany w rodzinie niepełnej gdzie jeden z rodziców nie jest uwzględniany przy 

wyliczaniu dochodu musi przedstawić wyrok sądowy o przyznaniu i wysokości alimentów lub decyzję  

o przyznaniu renty rodzinnej. 

12) Zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także  

o wysokości wyegzekwowanych alimentów. 

13) Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy społecznej o wysokości pobranej zaliczki alimentacyjnej za rok 

bazowy, tj. 2018 r . 

14) Dokumenty potwierdzające zmiany w sytuacji materialnej tj. uzyskanie bądź utratę dochodu względem 

roku 2018. Poniżej przedstawiono przykładowe sytuacje i niezbędne dokumenty: 

a) W przypadku uzyskania dochodu w trakcie roku 2018, który na dzień składania podania jest nadal 

uzyskiwany -  kserokopia umowy i formularza PIT-11, 

b) W przypadku uzyskania dochodu w roku 2019, który na dzień składania podania jest nadal 

uzyskiwany –  kserokopia umowy + zaświadczenie o dochodzie za pierwszy pełny miesiąc od 

uzyskania dochodu 

c) W przypadku utraty dochodu z 2018 roku – kserokopia świadectwa pracy bądź umowy zlecenia/o 

dzieło (jeżeli wskazano w niej termin zakończenia stosunku pracy, jeżeli termin nie został 

określony w umowie – zaświadczenie o okresie zatrudnienia w ramach umowy zlecenia/o dzieło) 

oraz kserokopia PIT-11. 

 

 

http://www.prs.pwr.edu.pl/
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1.1 Dochód uzyskany i utracony 

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny od miesięcznego dochodu rodziny odejmuje się przeciętną 

miesięczną kwotę utraconego dochodu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez 

członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy/umowa zlecenia/umowa o 

dzieło oraz PIT-11). 

O utracie dochodu mówimy wówczas gdy jest ona spowodowana: 
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  

- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu 

art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

672, z późn. zm.),  

- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 

utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 

świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;  

- utratą świadczenia rodzicielskiego,  

- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  

- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym; 

Szczegółowe zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta określone są w załączniku nr 1 do Regulaminu 

(wszystkie aktualne dokumenty dostępne są na stronie www.prs.pwr.edu.pl). 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny do miesięcznego dochodu rodziny dodaje się miesięczną 

kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający 

uzyskanie dochodu oraz miesięczną wysokość netto uzyskanego dochodu. 

O uzyskaniu dochodu mówimy wówczas gdy zaszła jedna z niżej wymienionych sytuacji: 

- zakończenie urlopu wychowawczego,  

- uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

- uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

- uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

- rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie 

zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej,  

- uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących 

po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

- uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,  

- uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  

- uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Szczegółowe zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta określone są w załączniku nr 1 do Regulaminu 

(wszystkie aktualne dokumenty dostępne są na stronie www.prs.pwr.edu.pl). 
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