
 

Załącznik do Regulaminu 

zakwaterowania w domach studenta Uczelni  

 
Wniosek może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej 

Wniosek 

o przyznanie miejsca w domu studenta Uczelni w roku akademickim 

…../….. 
                                                              

A. Nazwisko i imię .......................................................................................................................  

Kod pocztowy - poczta, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail ....................  

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

 

     Imiona rodziców …………………………………………………………………………….. 

     Obywatelstwo ……………………………………………………………………………….. 

Kierunek i stopień studiów  .....................................................................................................  
        

Numer albumu ……………………………………….Rok studiów………………………… 

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

 

Proszę o przyznanie miejsca w domu studenta Uczelni w roku akademickim ……./……. 

 

Uwagi/preferencje: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………, dnia ……………………                      …………………………… 

      (miejscowość)                                                                                                                 ( podpis wnioskodawcy) 
 

B. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się, z następujących osób: 

 

UWAGA: w tabelce proszę wpisać wszystkie osoby będące we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

 

Nazwisko i imię 
 

Stopień 

pokrewieństwa 
 

Data 

urodzenia 
 

Nazwa  

przedszkola/szkoły  

/uczelni w przypadku 

rodzeństwa  
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C. Oświadczenie wnioskodawcy  
 

Oświadczam, że dochód wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących  

i prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe ze wszystkich źródeł dochodu wraz  

z dochodami uczących się dzieci w roku poprzedzającym złożenie wniosku wynosi:  

 

1) dochód podlegający opodatkowaniu -  ......................................................................... zł;          
                                                                   (suma dochodów = przychód minus koszty uzyskania minus 

podatek należny minus składki na ubezpieczenie społeczne minus składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie 

zeznania rocznego za ubiegły rok)                     
 

2) dochód niepodlegający opodatkowaniu -  .................................................................... zł; 
                                                                                        (alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, „500 +” i inne) 

 

3) łączna suma dochodów z poz. 1 i 2 wynosi ................................................................. zł; 

 

4) średni miesięczny dochód wynosi:  .............................................................................. zł; 
(suma z pkt 3 podzielona przez 12 miesięcy). 
 

5) liczba osób we wspólnym gospodarstwie wraz z wnioskodawcą:  .............................. ; 

 

6) średni miesięczny dochód przypadający na 1 osobę w rodzinie  ................................. zł. 

 

Szczególna trudna sytuacja życiowa: ........................................................................................  

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

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

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

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego. Jednocześnie 

wyrażam zgodę na przetwarzanie wymienionych danych dla celów związanych z 

rozpatrzeniem wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta.  

 

 

………………………, dnia ……………………                      …………………………… 

      (miejscowość)                                                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 

 

 

D. Informacja w sprawie udostępnienia i przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych studenta jest Uczelnia, ul. Prószkowska 76, 45-

758 Opole. Inspektor ochrony danych w Uczelni dostępny jest pod adresem email: 

iod@po.opole.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca 

zakwaterowania w domu studenta Uczelni. Administrator nie udostępnia danych ani nie 

przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

2. Studentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

zakwaterowania w domu studenta Uczelni.  

mailto:iod@po.opole.pl
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4. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Uczelnię, 

związane z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta Uczelni, 

stosownie do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. 

 

5. Student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia administracji Osiedla 

Akademickiego w formie pisemnej o zmianie jego danych osobowych.  

 

 

 
Potwierdzam zapoznanie się             

z treścią powyższej Informacji 
 

 

 

 

  …………….., dnia …………………………                                                                    ………………………………………… 
                                              (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

E. Podsumowanie  

(wypełnia pracownik administracyjny Osiedla Akademickiego Uczelni) 

 

Dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym ………………………..……… 

 

Suma miesięcznych dochodów członków 

rodziny  
 

Liczba osób w rodzinie 

 
 

Dochód miesięczny na osobę w rodzinie 

studenta  
 

 

 

 

                                                                                                       ……………………………… 
                                                                                                                                                    (kierownik domu studenta)  

                   
 

 

F. Uzgodnienie komisji kwaterunkowej z dnia ………………………………..……………. 

 

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku o miejsce w domu studenta, komisja kwaterunkowa 

postanowiła przyznać / nie przyznać* miejsce / miejsca w domu studenta Uczelni.  

*niepotrzebne skreślić 

PODPISY KOMISJI KWATERUNKOWEJ: 

 


