
 

   
  

 
   Rzeszów, dnia ………………… 

Komisja ds. przydziału miejsc 
w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim 
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 

 
WNIOSEK 

O PRZYZNANIE miejsca w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim (WDS) 

WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2022/2023 

 
DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH 

 
1. Nazwisko  ………………………………...… Imiona…………………………………………….. 

2. Rok studiów  …………   w roku akademickim ……………..…   nr albumu   ……………… 

3. Rodzaj studiów*:    I-go stopnia/II-go stopnia/jednolite studia magisterskie 

4. Kierunek studiów*:    administracja/zarządzanie/prawo/bezpieczeństwo wewnętrzne 

5. Adres stałego miejsca zamieszkania: …………………………………………………………….. 

6. Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………. 

7. Nr telefonu: …………………………… Adres e – mail: ………………………………………… 

8. Odległość od stałego miejsca zamieszkania ……………… km. 

9. Miejsce w pokoju*: jednoosobowym/dwuosobowym/trzyosobowym/czteroosobowy 

10. W przypadku braku miejsca we wnioskowanym pokoju proszę o przyznanie innego 

wolnego miejsca – TAK/NIE* 

11. Dodatkowe uwagi od kandydata**: ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….... 

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

12. Załączniki: ……………………………….………………………………………………………….  

 
 
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych  

w niniejszym wniosku w celach związanych z kwaterowaniem w WDS - zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.EU.L.2016.119.1) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). 

2. Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone przeze mnie w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
 
 
           …………………………………………………                                                
                                                                                                             własnoręczny podpis kandydata 
 
*  niepotrzebne skreślić, 
** należy wpisać takie informacje, jak, np. niepełnosprawność, zamieszkanie z małżonkiem, z dzieckiem i inne. 
 



 

 

Wypełnia Komisja ds. przydziału miejsc w WDS 

 
 
PROTOKÓŁ NR  ........................................   
 
 

      Komisji ds. przydziału miejsc w 
      Wielomieszkaniowym Domu Studenckim 
      WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 

 
 ..................................................  
 (pieczęć Uczelni) 
 
 
 
 
Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego Komisja ds. przydziału miejsc 
w WDS postanawia: 

 przyznać miejsce w WDS dla Pani/Pana*:  .............................................................................  

w pokoju*: jednoosobowym/dwuosobowym/trzyosobowym/czteroosobowym 

 nie przyznać miejsca w WDS z powodu*: .............................................................................  

 
 _______________________________________________________________________________  
 

………………………………………………………………. 
Przewodniczący Komisji ds. przydziału miejsc w WDS 

………………………………………………………………. 
                                                                             Członek Komisji ds. przydziału miejsc WDS 

………………………………………………………………. 
                                                                         Sekretarz Komisji ds. przydziału miejsc w WDS 

 
 
 
 
 
 
Rzeszów, dnia  ............................................  2022 r. 
 
 
*   niepotrzebne skreślić, 
 


