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Załącznik do Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich  
Politechniki Rzeszowskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

 

…………………………………  
Imię i nazwisko 
 

…………………………………    Dziekan Wydziału 

Kierunek studiów     ……………………………………………. 

 
…………………………………………….. 
Adres zamieszkania: (ulica, nr domu, nr lokalu) 
 
……………………………………………….. 
(kod pocztowy, miejscowość, województwo) 
 

WNIOSEK 
O przyznanie miejsca w domu studenckim Politechniki Rzeszowskiej *) 

na rok akademicki 20…./20…. 
 

 Odległość miejsca stałego zameldowania do Rzeszowa:…….. km 
 Dochód miesięczny na osobę w rodzinie: 

Oświadczam, że moja rodzina składająca się z niżej wymienionych osób osiągnęła w 20…. r. 

Miesięczny dochód netto na 1 osobę w kwocie : …………zł **) 

Członkowie rodziny : 
Lp Nazwisko i imię Data urodze-

nia 
Stopień po-
krewieństwa 

Miejsce zatrudnienia/kształcenia (ewentualnie: eme-
ryt, rencista, bezrobotny, działalność gospodarcza, 
alimenty, inne źródła dochodu) 

  
 

 wnioskodawca  

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Rze-
szowskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

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

3. Oświadczam, że w przypadku otrzymania miejsca w domu studenckim zobowiązuję się do uzupełnienia wniosku za-
świadczeniami potwierdzającymi dochody zgodnie z ww. Regulaminem.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznania miejsca  

w domu studenckim PRz. 
 
Rzeszów, dnia ………………20…. r.    …………………………………………….. 
         Podpis osoby składającej wniosek 
___________________________________________________________________________________ 
 

Decyzja dotycząca przyznania miejsca w domu studenckim PRz na rok akademicki 20…/20… 
Przyznano miejsce w DS. …………………………………………………………………………………………… 
Nie przyznano miejsca w domu studenckim z powodu: …………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Rzeszów, dnia ………………20…. r.    …………………………………………….. 
         Podpis i pieczęć Dziekana 
___________________________________________________________________________________ 
*) Miejsce w domu studenckim PRz jest przyznane na podstawie Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich 
Politechniki Rzeszowskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r., dostępnego na stronie internetowej Uczelni pod adresem: 
http://portal.prz.edu.pl/pl/studenci-i-doktoranci/studenci/rezerwacja-miejsc-w-domach-stude/ 
**) Dochód netto należy obliczyć zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy mate-
rialnej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 września 2015 r., z późn. zm., dostępnego na stronie internetowej 
Uczelni pod adresem: https://portal.prz.edu.pl/pl/studenci-i-doktoranci/studenci/studenci/  


