
.....................................................................................      Załącznik nr 1 do Zasad 
Imię i  Nazwisko 
 

.....................................................................................   Prorektor ds. Nauki 
Kierunek studiów 
 

.....................................................................................   ........................................................................ 
Adres zamieszkania: (ulica,  nr domu, numer lokalu) 
 

.....................................................................................    
Kod pocztowy,  miejscowość, województwo 
 
.....................................................................................    
E-mail 

W N I O S E K 
 

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…. roku 
miesięczny dochód netto na 1 osobę w kwocie: .................... zł **)  
 
Członkowie rodziny : 

Lp Nazwisko i imię 
Data 

urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 

Dokładne miejsce zatrudnienia/kształcenia 
(ewentualnie: emeryt, rencista, bezrobotny, działalność 

gospodarcza, alimenty, inne źródła dochodu) 
   wnioskodawca  

     

     

     

     

 

Preferowany Dom Studencki:        Alchemik  Ikar 

O Ś W I A D C Z E N I E 

1. Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich dla 
doktorantów Politechniki Rzeszowskiej.  
2. Świadomy (a) odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, 
że przedstawione przez mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
3. Oświadczam, że w przypadku otrzymania miejsca w domu studenckim zobowiązuję się do uzupełnienia wniosku 
zaświadczeniami potwierdzającymi dochody zgodnie z ww. Zasadami. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznania miejsca w domu 
studenckim PRz. 
 
Rzeszów dnia ………………..                                    .................................................................. 
                     podpis osoby składającej wniosek 
 

 
Decyzja dotycząca przyznania miejsca w akademiku na rok akademicki 20…/20… 
 

Przyznano miejsce w DS………………........................................................................................................ 

Nie przyznano miejsca w domu studenckim z powodu: …………………………………………………… 

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

Podpis Prorektora ds. Nauki................................................................... dnia ....................................20… r. 
 
*) Miejsce w domu studenckim PRz jest przyznawane na podstawie Zasad przyznawania miejsc w domach studenckich 
dla doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, dostępnych na stronie internetowej Uczelni.  
**)  dochód netto należy obliczyć zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej 
dla doktorantów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 28 września 2012 r. z późn. zm. Regulamin jest dostępny na stronie 
internetowej Uczelni. 

Adres internetowy: http://www.prz.edu.pl 


