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WNIOSEK ( składają tylko studenci PK )
O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM
NA ROK AKADEMICKI 2017 / 2018
NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Nazwisko i imię studenta/doktoranta:
Adres stałego zameldowania (z kodem pocztowym):
Adres do korespondencji:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL:

Seria i nr dowodu osobistego:

Imię ojca:

Imię matki:

Numer telefonu:

Adres e-mail:
dot. studentów

Wydział:

Kierunek studiów:
dot. studentów

Rok studiów:

Nr albumu:

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
/ studia drugiego stopnia / studia jednolite magisterskie* )

Koszalin, dnia ................................

Kierownik
Działu Domów Studenckich
Politechniki Koszalińskiej
Proszę o przyznanie miejsca w domu studenckim nr……..
-w pokoju *) jedno/-dwu/-trzy/-osobowym
-w roku akademickim 2016 / 2017 *)nie mieszkałam(-em) / mieszkałam(-em) w DS. nr ……
)

* właściwe zaznaczyć

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

(podpis studenta/doktoranta ubiegającego się o miejsce w domu

studenckim)

Uwagi :
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
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OŚWIADCZENIE
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk - „Kto, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym
lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z
dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.), oświadczam, że:
 zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania miejsc w domu studenckim dla
studentów/doktorantów studiów stacjonarnych Politechniki Koszalińskiej,
 podane powyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

……………….…...........................................
(podpis

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

studenta/doktoranta ubiegającego się o miejsce w
domu studenckim)

Opłatę za rozpatrzenie wniosku wpłacono dnia……………….
Potwierdzenie nr ……………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Koszalińską danych osobowych zawartych we
wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).
..……….…............................................
(podpis studenta/doktoranta)

..
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