WNIOSEK
o przyznanie miejsca w I Domu Studenta Politechniki Łódzkiej
Uwaga:
1. Wniosek należy wypełnić odręcznie DRUKOWANYMI literami.
2. Podanie nieprawdziwych informacji spowoduje odmowne rozpatrzenie wniosku lub odebranie
przyznanego miejsca, a także grozi odpowiedzialnością dyscyplinarną na mocy obowiązujących
przepisów.
3. Do wniosku należy załączyć:
- kopię decyzji o przyznaniu odpowiednio Stypendium Rektora PŁ dla najlepszych studentów lub
Stypendium dla najlepszych doktorantów na semestr poprzedzający semestr, w którym ma być
przyznane zakwaterowanie;
- potwierdzoną przez Dziekanat kopię odpowiedniego Wniosku o przyznaniu Stypendium.
4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

A. PRZEDMIOT WNIOSKU
Rok akademicki, którego dotyczy wniosek

Wnioskowany okres zakwaterowania od dnia ………..
do dnia …………..

Standard miejsca

Pokój 1-osobowy
B. DANE WNIOSKODAWCY
Pierwsze imię

Pokój 2-osobowy
Drugie imię

Nazwisko
Nr albumu
Wydział
Kierunek, rok studiów
Poziom studiów:
I stopnia

II stopnia

III stopnia

C. ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY
Ulica, numer domu i mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Powiat

Województwo

Szacunkowa odległość od Łodzi
w km

Kontakt (telefon, e-mail)

D. INFORMACJA O SYTUACJI WNIOSKODAWCY
W semestrze zimowym/ letnim roku akademickiego …………………… otrzymywałem(am) Stypendium
Rektora PŁ dla najlepszych studentów/ Stypendium dla najlepszych doktorantów
W roku akademickim poprzedzającym rok, którego dotyczy wniosek, korzystam/ korzystałem(am) z miejsca
w akademiku
Tak
Nie
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E. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, iż codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania wskazanego w punkcie C niniejszego
Wniosku do Uczelni uniemożliwiałby mi lub znacznie utrudniał studiowanie.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z obowiązującym Regulaminem Porządkowym Domów Studenckich na
Osiedlu Akademickim PŁ i w pełni akceptuję jego postanowienia.
Świadomy/a odpowiedzialności za podanie fałszywych danych oświadczam, że przedstawione przeze mnie we
Wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez administratora, którym jest Politechnika Łódzka Osiedle Akademickie moich danych osobowych w celu
realizacji usługi zakwaterowania w Domu Studenckim. Powyższa zgoda oznacza, że została wyrażona
dobrowolnie, świadomie i stanowi jednoznaczne okazanie mojej woli.

Data i podpis Wnioskodawcy

F. POTWIERDZENIE STATUSU STUDENTA/ DOKTORANTA
Pieczątka Dziekanatu, data i podpis

G. OPINIA KIEROWNIKA I DOMU STUDENTA
Opinia Kierownika, data i podpis

H. DECYZJA KOMISJI
Po zapoznaniu się z wnioskiem, Komisja postanawia:
przyznać Wnioskodawcy miejsce w pokoju ……- osobowym
nie przyznać Wnioskodawcy miejsca.

……………………………………
Data i podpis Dyrektora
Osiedla Akademickiego PŁ

…………………………………..
Data i podpis
Przewodniczącego Komisji ds. Osiedla Akademickiego
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