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…………………………………………….   
Nazwisko i imię studenta; PESEL 
………………………....…………………. 
Adres stałego zameldowania 
………………………....…………………. 
Adres do korespondencji 
………………………....…………………. 
Telefon; e-mail 
…………………………………………….  
Instytut 
…………………………………………….  
Kierunek 
……………………………………………. 
Nr albumu, rok studiów 
 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM  
 NA ROK AKADEMICKI 20 ……/20…… 

 

UZASADNIENIE 

 Proszę o przyznanie miejsca w domu studenckim dla mnie/dla małżonka/dla dziecka* 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................ 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 Odległość z miejsca zamieszkania do Uczelni (w km) wynosi ……………(należy dołączyć odpowiednie bilety, podana 

odległość podlega weryfikacji). 

          Jestem półsierotą** 

          Jestem sierotą** 

          Mam poważne problemy zdrowotne (potwierdzone dokumentami) **  

          Jestem matką lub ojcem samotnie wychowującym dziecko** 

          Jestem w ciąży**   

 
Oświadczenia  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 §1 k. k.) oraz za przestępstwo określone w art. 286 

kk - „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym 

mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 

działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8"oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oświadczam, że:  

1) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 

2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą 

Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w celu przyznania miejsca w domu studenckim.  

 

Komisja Stypendialna 
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-

Ekonomicznej  
im. ks. Bronisława Markiewicza  

w Jarosławiu 
 
........................                    ............................... 
Data wpływu                                Podpis osoby  
                                                przyjmującej wniosek 
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2) Przedłożone przeze mnie zaświadczenia i oświadczenia obejmują wszystkie moje źródła dochodów oraz mojej rodziny pozostającej we 

wspólnym gospodarstwie domowym. Zobowiązuję się, również niezwłocznie poinformować uczelnię o wszelkich zmianach zachodzących w 

mojej sytuacji materialnej i rodzinnej mających wpływ na prawo do przyznania miejsca w domu studenckim.  

3) Zapoznałem/am się z Regulaminem domu studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława 

Markiewicza w Jarosławiu oraz Zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej 

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.  

4) Oświadczam, że we wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim podałem/am stan mojej rodziny aktualny w dniu składania wniosku.

  

 

Jarosław, dnia ............................                                                  czytelny podpis studenta .................................................... 
 
 

Skład rodziny wnioskodawcy (wypełnia student) Dochód 
roczny netto 

(wypełnia 
członek 
Komisji 

Stypendialnej 
lub 

upoważniony 
pracownik) 

Dochód 
miesięczny 

netto 
(wypełnia 
członek 
Komisji 

Stypendialnej 
lub 

upoważniony 
pracownik) 

Lp. Nazwisko i imię 
Rok 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce zatrudnienia, 

miejsce kształcenia, inne 

źródła dochodu 

1.   wnioskodawca    

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 Razem   

Liczba osób w rodzinie  

Miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny, według załączonych 
dokumentów 

 

Data i podpis osoby upoważnionej 

 
 
 
 

(podpis) 

 
 
 
 

(data) 

 

 

 

 ………………………………….. 
                                                                                                                                           czytelny podpis studenta  
 


