Załącznik nr 1
do "Regulaminu przydzielania miejsc w domach studenckich WAT
na rok akademicki 2018/2019"

UWAGA: wniosek proszę wypełnić drukowanymi
literami

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2018/2019
Przewodniczący Komisji ds. Zakwaterowania
Dział Spraw Studenckich WAT
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00 - 908 Warszawa

Nazwisko

Imię

Adres stałego zameldowania:
Telefon:

PESEL:

Wydział:

Kierunek studiów:

Forma studiów:

stacjonarne

niestacjonarne

student

doktorant

Numer albumu:
Rok studiów (na dzień składania wniosku):

TAK
NIE
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2018/2019

Jestem samodzielny finansowo i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami:

Oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
Dochody netto (po odliczeniu wszystkich składek i podatku)
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

opodatkowane na zasadach
opodatkowane
inne (dochody z gospodarstwa
ogólnych
zryczałtowanym podatkiem (z
rolnego, alimenty, itp.)
(z załącznika nr 2 pkt 1)

1.

załącznika nr 2 pkt 2)

(z załącznika nr 2 pkt 3)

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Łączny dochód netto rodziny za ubiegły rok kalendarzowy (suma wszystkich pozycji z kolumny "Dochody netto")

zł

Miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta
(Łączny dochod netto rodziny za ubiegły rok kalendarzowy podzielony przez liczbę miesięcy
i liczbę osób w rodzinie)

zł

odległość od miejsca mojego stałego zameldowania do uczelni wynosi: ………… km*.
* - liczba kilometrów weryfikowana jest za pomocą opcji "Trasa"(od centrum miasta stałego zameldowania do WAT - ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2) na stronie
www.maps.google.pl (trasa najkrótsza - samochodem)

Preferencje dotyczące zakwaterowania (nr domu studenckiego, z kim w pokoju)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam że:
codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby mi lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.*

zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu przydzielania miejsc w domach studenckich WAT na rok akad. 2018/2019, w szczególności § 13 ust.
9.*

zawarte w formularzu dane na temat liczby członków mojej rodziny, osiągniętego dochodu oraz adresu stałego zameldowania są zgodne ze stanem
faktycznym.*
wyrażam zgodę na przekazywanie informacji na temat zakwaterowania (decyzji, wezwań itp.) na uczelniany adres e-mail - dotyczy tylko studentów
posiadajacych status studenta WAT.*
wyrażam zgodę na przekazywanie informacji na temat zakwaterowania (decyzji, wezwań itp.) na adres e-mail podany w procesie rekrutacji na WAT dotyczy tylko studentów nowoubiegajacych się.*

* - nie zaznaczenie spowoduje nie rozpatrzenie wniosku

Data: ………………………………………………..

czytelny podpis studenta

