
Nr wniosku: DO DZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU BMiP Filii w Płocku 

............./20........ dr inż. Cezarego Wiśniewskiego 

 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta „Wcześniak"  

Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 
 

na okres*:  semestr zimowy roku akademickiego 20..../20.... 

 semestr letni roku akademickiego 20..../20....  

 cały rok akademicki 20..../20.... 

 inny (w roku akademickim 20..../20....): od ...... . .......... do ........ . ....... 

*należy wybrać dokładnie jedną opcję, wstawiając znak 'X' w kratkę przy wybranej opcji 

 

Dane osoby wnioskującej 

Nazwisko  Imiona  

Nr albumu  Nr PESEL            

Adres stałego zameldowania 

Miejscowość  Kod pocztowy  Obywatelstwo  

Ulica  Nr domu  Lokal  

Dane kontaktowe 

Adres e-mail  Telefon  

 

Kierunek studiów: 

Proponowany pokój na r. ak. 2014/2015 

Dołączam podanie o uwzględnienie szczególnych okoliczności:            TAK/NIE* 

 

Oświadczam, że: 
1. Świadomy(-a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń stwierdzam, że 

wszystkie podane we wniosku i w załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Jestem świadomy(-a), że prawo do zakwaterowania w Domu Studenckim przysługuje mi z tytułu studiowania na jednym 

wydziale jednej uczelni. 

3. Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Kwaterowania określającym zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach 

studenckich Politechniki Warszawskiej oraz zasady i terminy opłat za zakwaterowanie w DS. 

4. Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej z siedzibą 

przy pl. Politechniki 1 pok. 165, 00-661 Warszawa, w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosków o 

przyznanie miejsca w DS, przeprowadzenia akcji kwaterunkowej, funkcjonalności systemów Aplikacji Centralnych oraz 

systemów powiązanych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 

926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, ponadto każdemu przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawa. 

5. Odmawiam dokumentowania dochodu na członka rodziny TAK/NIE* 

6. Oświadczam, że codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby mi studiowanie TAK/NIE* 

7. Chcę zamieszkać w Domu Studenckim PW wraz z małżonkiem TAK/NIE* 

nr wniosku współmałżonka .............../20.........* 

* niepotrzebne skreślić 

.................................................................. .................................................................. 
Data Podpis studenta 

.................................................................. .................................................................. 
Data* Podpis współmałżonka* 

* opcjonalnie 
 

Informacje dodatkowe: Wniosek należy złożyć do dnia 1 września 2014 r. w Domu Studenta „Wcześniak”. Do 

wniosku należy dołączyć 1 fotografię.  

 

Załączniki: 
 

1. ........................... 

 


