
 

 

 

Załącznik nr 18 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r. 

 
          

Rzeszów, ……………………… 

imię nazwisko    ………………………..  

kierunek (program):  ……………………….. 

rok/semestr (etap):    ……………………….. 

poziom studiów (rodzaj):        ………………………..           

forma studiów (tryb):            ……………………….. 

telefon:          ……………………….. 

adres:                  ……………………….. 

nr albumu:    ………………………..            

email: (d) nr_albumu@stud.prz.edu.pl ……………………     

 

                                    numer wniosku ……………………….. 

Rektor 

Politechniki Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza 

Wniosek o przyznanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej w domu 

studenckim w roku akademickim 20xx/xx 

Na podstawie § 41–53 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki 

Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r. z późn. zm., uprzejmie proszę o przyznanie 

miejsca dla osoby niepełnosprawnej w domu studenckim. 

 



 

 

 

Informacje o niepełnosprawności: 

Stopień niepełnosprawności: ........................ 

Rodzaj orzeczenia: ......................................... 

Ważność orzeczenia: ..................................... 

Odległość i dochód 

Odległość od stałego miejsca zameldowania do Rzeszowa wynosi: xxxx km 

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w mojej rodzinie wynosi: xxx.xx zł 

Liczba uzyskanych punktów: ......... 

Załączniki: 

1. „Oświadczenie o dochodach” (podpisany skan Oświadczenia o dochodach 

wygenerowanego z USOSweba) 

2. ………………………………………………………………………………………………  

OŚWIADCZENIE 

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

stały. 

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. 

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

                (podpis studenta) 



 

 

 

Wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu o przyznanie miejsca w domu 

studenckim za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.)  

i wskazuję następujący adres elektroniczny 

………………………………………………….**)  

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

                                         (podpis studenta) 

 
*) nazwy stosowane w systemie USOS 

**) adresem elektronicznym jest konto email na serwerze Studenckich Kont 

Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej. Konto email na serwerze Studenckich Kont 

Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej jest zakładane i aktywowane automatycznie 

dla wszystkich studentów Politechniki Rzeszowskiej, zgodnie z Regulaminem 

korzystania ze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej  

 

 

 
 

 

 

  


