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Załącznik nr 1 
do Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława 

Czecha w Krakowie oraz zasady odpłatności za miejsce w domu studenckim 
 

 
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM 
 

w roku akademickim 20…./20…. 
1. Dane studenta ubiegającego się o przyznanie miejsca w domu studenckim 

Nazwisko: ……………………………… Imię ………………………… nr albumu............ 

Numer PESEL :  Wydział …… Kierunek …… Rok studiów… 

Poziom studiów/*:studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia 
doktoranckie ,   rodzaj studiów: stacjonarne , wieczorowe 
Rozpoczęcie studiów na tym poziomie: rok akademicki:…….../…… 
 
Adres stałego zamieszkania studenta: 
 
………………….............………. ……………………………………… ……………………................................ 

kod pocztowy, poczta ulica, numer, miejscowość, województwo telefon 
 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
Adres do korespondencji: *   jak wyżej *   inny: 

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

Odległość stałego miejsca zamieszkania studenta od Krakowa ................................................. 
 
2.Wnoszę o przyznanie na rok akademicki 20…/20…… miejsca w domu studenckim 

z uwzględnieniem preferencji ( zaznacz I lub II ): 
I. ………………… 
II. ………………… 

 
 Pouczenie: 
I. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest w pierwszej kolejności studentom 
kwalifikującym się do stypendium socjalnego w danym roku akademickim oraz sierotom. 
II. Pozostałym, w sytuacji gdy liczba złożonych wniosków przewyższy liczbę miejsc w domach 
studenckich uwzględnia się odległość stałego miejsca zamieszkania od Krakowa większą niż 25 km. 

 

3. Oświadczenie 
Oświadczam że: 
- w roku akademickim ……/…… będę ubiegał się o stypendium socjalne: - TAK  - NIE/* 
- w poprzednim roku akademickim składałem dokumentację dochodową:  - TAK  - NIE/* 
 
* niepotrzebne skreślić  
 
W przypadku otrzymania przydziału miejsca w DS zobowiązuję się do wpłacenia na konto 
uczelni należności za pierwszy miesiąc przydziału w terminie: 

- do 15 sierpnia br. (dotyczy osób które otrzymały przydział w czerwcu), 
- wyznaczonym przez Komisję (dotyczy pozostałych osób). 

Brak wpłaty w w/w terminie (decyduje data wpływu na konto uczelni) będzie równoznaczny z 
moja rezygnacją z przydzielonego miejsca.  
 
………………………………………  ………………………………… 
Data, podpis studenta (wnioskodawcy)   data złożenia wniosku w Dziale Nauczania 
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