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AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

00-969 Warszawa ul. Marymoncka 34 

 
Warszawa, dnia ………………………. 

 
 

DZIEKAN WYDZIAŁU 

 

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

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

Wniosek  

o przyznanie miejsca w domu studenckim. 

Nazwisko ….....………………Imiona ………………………… Nr albumu ...........Nr PESEL ........................ ... 

Obywatelstwo: ............ Adres stałego zameldowania: kod pocztowy …... - ….… miejscowość ................................. 

ulica ……………………nr domu …….…lokal …..… odległość  miejsca zamieszkania od Warszawy w km. ..........   

tel. kom.: ……................ e- mail …………...….   

Rok studiów ….…….Kierunek studiów ........... Studia: stacjonarne/niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne). 

 

L.p 
Imiona i nazwiska  

(członków rodziny) 

Stopień 
pokrewień-

stwa 

Data urodzenia 
(dz,m-ąc,r) 

Miejsce zatrudnienia i stanowisko 
 Uwagi 

1. 
 

wnioskodawca 

   

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

7. 
     

 

Dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie wynosi….…….,.…zł (słownie: ..................................................). 

1. Świadomy(-a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń 
stwierdzam, Ŝe wszystkie podane we wniosku i w załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
3. WyraŜam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi 
obowiązującymi w AWF Warszawa, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji 
wniosku o przyznanie pomocy materialnej. Wiem, Ŝe przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania moich danych 
osobowych.  
 
..............................................                                                              ............................................................. 
               Data                                                                                                  Podpis studenta 
 
            

Nr wniosku: ........................Rok akademicki: 200.../20.....  

Data wpłynięcia:  ....../....../20.... r. 

Podpis osoby przyjmującej: .............................. 

Adnotacje: ......................................................................... 

............................................................................................ 
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NaleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 

 
1. Zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesięcy (netto) 
2. Kserokopia aktu urodzenia  rodzeństwa  do lat 7 
3. Zaświadczenie o nauce rodzeństwa (do 26 roku Ŝycia) 
4. Inne dokumenty potrzebne do udokumentowania sytuacji materialnej (w zaleŜności od tego z jakich 

źródeł rodzina osiąga dochody) 
� decyzja o wysokości przyznanej emerytury/renty 
� zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych 
� kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie i oświadczenie Ŝe w ciągu 3 

lat nie było  w tej sprawie nowych postanowień. 
� zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku 
� inne zaświadczenia dokumentującą sytuację materialną rodziny  

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

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

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

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

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

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

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


