
         
PROSZĘ O WYPEŁNIANIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM !!!  

 

............................................................................. 
                 (nazwisko i imię studenta/ki) 

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

               (imię ojca i matki) 

 
 

            Załącznik Nr 1   
       do Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta 

            Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

............................................................................. 
     (adres stałego zamieszkania, kod pocztowy) 
 
 

student/ka …….. roku studiów w roku akad. 201../201.. 

Instytut: ...................................................  
 

Kierunek..............................., specjalność................................ 

System studiów: stacjonarne, niestacjonarne 1) 

 

Telefon  kontaktowy: ................................................................... 

Adres e-mail: ..........................................................................  
                       
                                                                                                                                                    

 

 
PRS-pm/DS/...../..../....../201../201.. 2) 

                                              /inst./specj./nr/ 
 
 

Komisja 
                ds. Domu Studenta PWSZ  
                           w Tarnowie 
 

   L.dz. ............/................2) 

   Data wpływu ................................... 

   Podpis............................................... 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA W ROKU  AKADEMICKIM   201../201.. 
 
 

I.  Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z niŜej 
wymienionych osób - wykazanych zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym /tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm./                
(w tym dzieci pobierających naukę do ukończenia 26 roku Ŝycia) –/dane na dzień złoŜenia wniosku/ 

 
L.p. 

 
Nazwisko i Imię 

data 
urodzenia 

(rok-miesiąc-dzień) 
stopień 

pokrewieństwa 

miejsce pracy lub nauki/inne źródła 
utrzymania 
/ewentualnie - emeryt, rencista, rolnik, działalność gospodarcza, 
bezrobotny, gospodyni domowa/ 

1    WNIOSKODAWCA  

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

II. Odległość Uczelni od mojego miejsca stałego zamieszkania wynosi  …................. km, czas dojazdu ................... 
 

III. Dodatkowe udokumentowane kryteria: (utrudnieni a związane z dojazdem na Uczelnię: przesiadki, brak połączeń 

sieroctwo, choroby przewlekłe, niepełnosprawność, praca społeczna na rzecz Uczelni, samotne wychowywanie dziecka przez 

studenta, studiowanie na więcej niŜ jednym kierunku studiów itp.,) ................................................................................................ 

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

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

IV. DOCHÓD   (OBLICZENIA WYPEŁNIA PRACOWNIK UCZELNI) 

Miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta (na podstawie załączonych zaświadczeń  

i oświadczeń) wynosi....................................... zł, słownie....................................................................................................................... 
 

 

V.   Świadomy/a odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie § 14 Regulaminu studiów i karnej na podstawie art. 286 § 1 Kodeksu karnego z dnia 06.06.1997 r. 
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, Ŝe podane wyŜej informacje dotyczące mojej rodziny Ŝyjącej we wspólnym gospodarstwie, a takŜe wykazane 
rodzaje dochodów są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  

VI.  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 2135 z późn. zm.) wyraŜam zgodę na przetwarzanie przez PWSZ  
w Tarnowie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o Domu Studenta. 

 

            

 
Potwierdzam złoŜenie wniosku bez kompletu załączników                                  

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

dn.............................................................................                                                         (data i własnoręczny podpis studenta składającego wniosek) 
(data złoŜenia wniosku i podpis przyjmującego wniosek)          

 

Potwierdzam kompletność złoŜonych dokumentów                                           Potwierdzam dane pod względem rachunkowym 
 

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

                       (podpis pracownika przyjmującego wniosek)              (podpis pracownika obliczającego dochód) 
 

 

1) niepotrzebne skreślić, 2) wypełnia pracownik DPM



 

 

Protokół Komisji ds. Domu Studenta 

 

 

Komisja Socjalna ds. Domu Studenta po weryfikacji formalnej i rachunkowej wniosku   

na posiedzeniu w dniu ................................................. postanawia: 
 

 

1. przyznać miejsce w DOMU STUDENTA  w roku akademickim 201.../201... 
 
 

2. nie przyznać  MIEJSCA W DOMU STUDENTA   z  powodu: 

 

a) przekroczenia kryterium dochodowego  

b) braku kompletu dokumentów: .................................................................................................................... 

c) braku utrudnionego lub niemoŜliwego dojazdu do Uczelni 

d) inne ....................................................................................................... 

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

 

 

Podpisy: ...........................................        ..............................................   .................................................. 
 

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

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

 
 


