
 

 

 

Załącznik nr 16 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r. 

 

 

 

……………………………………………… 

                  (imię i nazwisko) 

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

                 (kierunek studiów) 

……………………………………………………….... 

(adres zameldowania (ulica, nr domu, nr lokalu) 

…………………………………………………………. 

   (kod pocztowy, miejscowość, województwo) 

          Rektor 

Politechniki Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza 

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim 

osobie przyjętej na pierwszy rok studiów*) na rok akademicki 20…./20…. 

Odległość i dochód: 

Odległość od stałego miejsca zameldowania do Rzeszowa wynosi: xxxx km 

Moja rodzina składająca się z niżej wymienionych osób osiągnęła w 20…… r. 

wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w kwocie: xxxx,xx zł ** 

Członkowie rodziny : 

Lp. Nazwisko i imię Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce 

zatrudnienia/kształcenia 



 

 

 

(ewentualnie: emeryt, 

rencista, bezrobotny, 

działalność gospodarcza, 

alimenty, inne źródła 

dochodu) 

  
 

 wnioskodawca  

  
 

   

  
 

   

 

OŚWIADCZENIE 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, aż do wydalenia z Uczelni oświadczam, że 

przedstawione we wniosku o przyznanie miejsca w DS informacje dotyczące 

dochodu i adresu zameldowania oraz załączone do wniosku dokumenty są 

kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla 

studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r. z późn. zm. 

Oświadczam, że podany we wniosku adres jest adresem zameldowania na pobyt 

stały. 

Rzeszów, ...................                           ...................................................        

                    (podpis osoby składającej wniosek) 

 

______________________________________________________________ 

*) miejsce w domu studenckim PRz jest przyznane na podstawie Regulaminu 

świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r. z poźn. 

zm. dostępnego na stronie internetowej Uczelni pod adresem: 

https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/zakwaterowanie-w-domach-studenckich-prz 



 

 

 

**) dochód netto należy obliczyć zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 

świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r. z późn. 

zm. dostępnego na stronie internetowej Uczelni pod adresem: 

https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow/regulamin-swiadczen-

dla-studentow-politechniki-rzeszowskiej 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Decyzja w sprawie przyznania/nieprzyznania miejsca w domu studenckim 

Politechniki Rzeszowskiej na rok akademicki 20…/20… 

Przyznano miejsce w domu studenckim 

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

Nie przyznano miejsca w domu studenckim z powodu: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Rzeszów, ………………20…. r.                    …..……..................................... 

   (podpis i pieczęć Rektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 


