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Zarządzenie nr  49/2018 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

z dnia  7 czerwca  2018 r. 

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zakwaterowania przy Państwowej 

Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w roku akademickim 2018/2019. 

 

 

Działając na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów 

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obowiązującego w roku 

akademickim 2018/2019 (załącznik nr I do zarządzenia nr 46/2018 Rektora PWSW  

w Przemyślu z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy 

materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

obowiązującego w roku akademickim 2018/2019) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

W porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego PWSW w Przemyślu, 

powołuję Uczelnianą Komisję ds. Zakwaterowania przy Państwowej Wyższej Szkole 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w następującym składzie: 

 

1. mgr Tomasz Filozof   - przewodniczący, 

2. mgr Tomasz Bielański   - sekretarz, 

3. Katarzyna Matusz         - członek 

 

§ 2 

Wzór wniosku do Uczelnianej Komisji ds. Zakwaterowania  o przyznanie miejsca w domu 

studenta PWSW w roku akademickim 2018/2019  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2018 

Rektora PWSW w Przemyślu z 7 czerwca 2018                      

 

WNIOSEK DO KOMISJI DS. ZAKWATEROWANIA PWSW W PRZEMYŚLU 

O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA 

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

 
Imię i nazwisko studenta Nr albumu 

Kierunek studiów Rok studiów 

Adres stałego zamieszkania Telefon kontaktowy 

Nr dowodu osobistego/ nr paszportu Adres e- mail 

 

1. Oświadczam, że moje rodzina składa się łącznie  z ilości osób: ........... , pozostających we wspólnym  

gospodarstwie domowym; 

2. Oświadczam, iż dochód netto przypadający na jednego członka mojego gospodarstwa domowego w roku 2017 

wyniósł: 

  

a) poniżej 650,00zł 

b)  od 651,00zł do 1000,00 zł 

c)  powyżej 1000,00 zł            

 (właściwe zakreślić) * 

                                                                                      

3. Oświadczam, iż odległość mojego stałego miejsca zamieszkania od uczelni wynosi  .............. km. 

Posiadam trudności w dojazdach (opisać utrudnienia komunikacyjne tj. np. przes iadki, brak połączeń 

itd.)............................................................................................................................. ...........................

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

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

 

Dodatkowe uzasadnienie wniosku (sieroctwo, orzeczenie o stopniu n iepełnosprawności itp.).................. 

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

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

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

 

Planowany wyjazd na wymianę w ramach programu ERASMUS w terminie .................................................... 

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

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

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

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności z art. 233  Kodeksu karnego za podanie nieprawdziwych danych 

oświadczam, że przedstawione we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez uczelnię 

danych osobowych do celów przyznania miejsca w Domu Studenckim.  

 

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

(data i czytelny podpis studenta) 
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WYPEŁNIA UCZELNIANA KOMISJA DS. ZAKWATEROWANIA 
 

Kryterium km/zł Ilość punktów 

Odległość w kilometrach   

Miesięczny dochód rodziny na 

osobę wyniósł 

  

Szczególne sytuacje 

studenta 

  

SUMA X 

 

 

Na podstawie sumy uzyskanych punktów Uczelniana Komisja ds. Zakwaterowania 

 postanawia przyznać /nie przyznać* miejsce w Domu Studenta PWSW. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

(podpis przewodniczącego 
Uczelnianej Komisji ds. Zakwaterowania) 

 

 
 

 

 
 

 

*(właściwe zakreślić) 

 

 

 


