Komisja ds. zakwaterowania
Karpackiej Państwowej Uczelni
w Krośnie
Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2022/2023
(dotyczy studentów studiów stacjonarnych)

Dane studenta
Imię i nazwisko:

Adres miejsca stałego zameldowania:

Kierunek studiów:
Stopień studiów:

Nr albumu:
PESEL:
Forma studiów: stacjonarne
tel.:
W roku 2022/2023 będę studentem ………… roku e-mail:
studiów
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 - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności*

Członkowie rodziny:
Lp.

Imię i nazwisko
(1)

Data urodzenia
(2)

Stopień
pokrewieństwa
(3)

Średni miesięczny dochód netto
(obliczany z 3 ostatnich miesięcy)
(4)

1.
2.
3.
4.
5.

Dochód netto rodziny - suma dochodów z kolumny (4)
Średni miesięczny dochód netto na 1 członka rodziny –
dochód netto rodziny : 3 : liczba członków 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 ................................................. 2022 r.

...............................................................
podpis studenta
1

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 2020 w wysokości 3819 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 600 zł, zaświadczenie z
terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej, a w przypadku niekorzystania z pomocy,
pisemne oświadczenie studenta o źródłach utrzymania rodziny;
10) kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób, które zaznaczyły we wniosku pkt. 3 oraz uzasadnienie
w jakim stopniu niepełnosprawność utrudnia codzienny dojazd do uczelni*.
W przypadku braku możliwości uzyskania któregoś z powyższych zaświadczeń student oraz wszystkie osoby pełnoletnie
powinny złożyć stosowne oświadczenie.

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 4.5.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie z siedzibą w: Rynek 1, 38-400 Krosno.
2. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: ochrona.danych@pwsz.krosno.pl lub pod numerem telefonu
(13) 43 755 14.
3. Dane osobowe podane we wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim tj. imię, nazwisko, kierunek , rok, stopień i forma
studiów,, adres miejsca stałego zameldowania, nr albumu, Pesel , numer telefonu, dochód, odległość, imię, nazwisko, data urodzenia,
stopień pokrewieństwa i dochód członków rodziny przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji tego wniosku.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. udzielonej zgody.
5. Dane osobowe przekazane będą wyłącznie podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz
regulacji wewnętrznych Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, w tym odpowiednich regulaminów.
6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wykonywania czynności określonych w p. 3, a następnie zgodnie
z obowiązującą w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz żądania usunięcia danych osobowych.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
10. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych
lub jej cofnięcie skutkować będzie niemożnością realizacji wniosku.
11. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Krosno, dnia ................................................. 2022 r.

...............................................................
podpis studenta
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