Załącznik nr 1

do Zarządzenia Rektora nr 10/2008
z dnia 14 maja 2008 roku
Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich
Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
§1
1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim (zwanym dalej DS) przysługuje
studentowi studiów stacjonarnych, niestacjonarnych (wieczorowych) oraz uczestnikowi
studiów doktoranckich Akademii, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby
lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej.
2. Odległość stałego miejsca zamieszkania studenta od Krakowa nie może być mniejsza niż
25 km. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach przydział miejsca DS może otrzymać
student lub doktorant, którego odległość miejsca zamieszkania od Krakowa jest mniejsza
lub mieszka w Krakowie.
§2
1. Student oraz doktorant może ubiegać się o miejsce w DS dla siebie, swojego małżonka
i dzieci – o ile uczelnia dysponuje wystarczającą liczbą miejsc.
2. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, student oraz
doktorant może ubiegać się o przydział dla siebie dwóch miejsc.
§3
1. Miejsce w DS przyznawane jest na pisemny wniosek studenta lub doktoranta złożony
w terminie określonym przez Prorektora ds. Studenckich ogłaszanym w maju każdego
roku akademickiego (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
2. Studenci lub doktoranci ubiegający się o przydział miejsca w DS z ustalonej ilości miejsc
do rozdysponowania przez Samorząd, AZS lub dla obcokrajowców muszą także złożyć
wniosek w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Studenci lub doktoranci, którzy nie otrzymają miejsca w DS w pierwszym terminie
przydziału miejsc zostają wpisani na listę oczekujących po złożeniu odwołania.
4. Studenci lub doktoranci, którzy złożą wniosek po terminie określonym w ust. 1, będą
mogli otrzymać miejsce w trybie określonym w § 13.
§4
1. Studenci od II do V roku oraz doktoranci od II do IV, których miesięczny dochód na
członka w rodzinie upoważniał w poprzednim roku akademickim do pobierania
stypendium socjalnego, sieroty oraz studenci lub doktoranci wskazani przez dysponentów
poszczególnych miejsc określonych w § 5, otrzymają przydział w pierwszej kolejności.
2. W następnej kolejności miejsca w DS otrzymają studenci lub doktoranci według
kryterium odległości od stałego miejsca zameldowania studenta od Krakowa.
3. W ramach ustalonej ilości miejsc do rozdysponowania wydzielonej dla pierwszego roku,
w pierwszej kolejności przydział miejsca w DS otrzyma student lub doktorant, którego
dochód na członka rodziny upoważnia do pobierania stypendium socjalnego w roku
akademickim, w którym ubiega się o przydział miejsca. Sposób dokumentowania
dochodów został określony w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów AWF
w Krakowie - (Zarządzenie Rektora nr 20/2007 z późn. zm). Pozostali studenci lub
doktoranci I roku otrzymują przydział na zasadach określonych w ust 2.

§5
1. Z ogólnej liczby miejsc w DS, mogą być wydzielone przez Komisję ds. przydziału miejsc
w DS (zwaną dalej Komisją) miejsca do rozdysponowania w następujący sposób:
1) miejsca do przydziału przez Rektora - 15 miejsc;
2) miejsca do przydziału przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego i Uczelnianą
Radę Samorządu Doktorantów – 15 miejsc;
3) miejsca do przydziału przez Klub Sportowy AZS – AWF Kraków – 35 miejsc;
4) miejsca do przydziału dla studentów cudzoziemców – 20 miejsc;
5) miejsca z przeznaczeniem na prowadzenia pokoi gościnnych – 10 miejsc.
2. Decyzję o ustaleniu ilości miejsc do wydzielenia oraz ich przeznaczeniu w sposób,
o którym mowa w ust. 1, podejmuje Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu.
§6
1. Miejsce w DS przyznaje Komisja w składzie:
1) 3 studentów delegowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego, (zwaną
dalej URSS);
2) 1 doktorant delegowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów (zwaną dalej
URSD);
3) kierownik Działu Domów Studenckich ;
4) kierownik Działu Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów.
2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wyłania spośród siebie przewodniczącego.
3. Komisja upoważnia przewodniczącego lub innego członka komisji do podpisywania
przydziałów miejsc w DS.
4. Miejsca w DS komisja przyznaje:
1) studentom od II do V roku lub doktorantom od II do IV w czerwcu;
2) we wrześniu – studentom i doktorantom I roku, osobom wskazanym przez
dysponentów miejsc, o których mowa w § 5.
5. Osoby, które nie otrzymały przydziału miejsca w DS po złożeniu odwołania zostają
umieszczane na liście rankingowej i mogą otrzymać przydział w miarę zwalniania się
miejsc.
6. Wykazy osób, które otrzymały przydział miejsca w DS, umieszczane są na stronie
internetowej oraz w gablotach Działu Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów.
§7
1. Student i doktorant, który otrzymał miejsce w DS w terminie określonym w § 6 ust. 4,
pkt 1, jest zobowiązany uregulować należność za pierwszy miesiąc mieszkania w DS nie
później niż do 15 sierpnia.
2. Student lub doktorant, który otrzymał przydział w terminie określonym w § 6 ust. 4 pkt 2,
zobowiązany jest uregulować należność w terminie określonym przez komisję
i ogłoszonym wraz z listą osób, które otrzymały przydziały.
§8
Podstawą do zakwaterowania w DS osób, które otrzymały przydział miejsca zgodnie
zasadami określonymi w § 1-7, jest skierowanie – kartoteka - podpisane przez kierownika
Działu Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów. Zakwaterowania dokonuje

administracja DS według zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie
porządkowym DS.
§9
Studentom lub doktorantom wszystkich lat studiów przyznaje się miejsce w DS na dany rok
akademicki. Student lub doktorant ma prawo być zakwaterowany w DS co najmniej na 2 dni
przed rozpoczęciem roku akademickiego i obowiązek wykwaterowania do dwóch dni po
zakończeniu sesji egzaminacyjnej/magisterskiej na danym roku i kierunku studiów. Student
zdający egzaminy w letniej sesji poprawkowej ma prawo zamieszkania w DS w tym okresie.
§ 10
Student lub doktorant traci prawo do miejsca w DS przed upływem okresu, na jaki mu je
przydzielono, jeżeli:
1) nie uregulował terminowo należności, o której mowa w § 7;
2) nie zakwaterował się do ostatniego dnia okresu, za który uregulował należność
zgodnie z § 7;
3) udzielono mu urlopu dziekańskiego;
4) ukończył studia lub został skreślony z listy studentów lub doktorantów.
§ 11
Kierownicy Dziekanatów zobowiązani są do przekazywania do kierownika Działu Domów
Studenckich za pośrednictwem Działu Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów
informacji o urlopach bądź skreśleniach w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty
uprawomocnienia się odpowiedniej decyzji.
§ 12
1. Komisja może na wniosek kierownika Działu Domów Studenckich pozbawić okresowo
lub do końca studiów prawa do miejsca w DS studenta lub doktoranta, który:
1) w rażący sposób narusza regulamin DS;
2) zalega z opłatami przez okres co najmniej 50 dni;
3) uzyskał przydział miejsca na podstawie nieprawdziwych danych;
4) udostępnił bez zgody administracji DS swoje miejsce osobom, które nie posiadają
prawa do mieszkania w DS.
2. Studentowi lub doktorantowi, który został pozbawiony prawa do mieszkania w DS.,
przysługuje prawo odwołania się od decyzji w terminie do 3 dni od daty jej otrzymania,
do Prorektora ds. Studenckich.
§ 13
1. W przypadku wolnych miejsc w DS w czasie roku akademickiego, po zaspokojeniu
potrzeb osób, które ubiegały się o miejsce w DS w trybie określonym w § 1 – 7, miejsca
te mogą być udostępniane studentom lub doktorantom Akademii lub studentom innych
krakowskich szkół wyższych oraz innym osobom.
2. Osoby ubiegające się o zamieszkanie w DS, o których mowa w ust. 1, winny złożyć do
kierownika Działu Domów Studenckich:
1) podanie o zamieszkanie ;

2) zaświadczenie potwierdzające fakt nauki w szkole wyższej (dotyczy studentów innych
uczelni) lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w Krakowie.
3. Miejscami w DS, o których mowa w ust. 1, dysponuje (przyznawanie oraz pozbawianie
miejsc w DS) kierownik Działu Domów Studenckich, uwzględniając w pierwszej
kolejności potrzeby Uczelni. Postanowienia § 12 stosuje się odpowiednio.
§ 14
1. Odpłatność za miejsce w DS studenta lub doktoranta AWF w Krakowie, który otrzymał
przydział miejsca w DS, jest równa średnim miesięcznym kosztom utrzymania tego
miejsca obliczonym za okres poprzedniego roku kalendarzowego na podstawie
faktycznych kosztów przedstawionych przez Kanclerza Uczelni.
2. Odpłatność za miejsce osób nie będących studentami AWF, które otrzymały przydział
w trybie określonym w § 13, jest równa 110% odpłatności, o której mowa w ust. 1.
3. Odpłatność osób, które nie są studentami szkół wyższych, jest równa 110 % odpłatności,
o której mowa w ust. 1, powiększonej o podatek VAT.
§ 15
W terminie do 20 maja danego roku akademickiego Rektor na wniosek Prorektora
ds. Studenckich w porozumieniu z URSS, URSD i Kierownikiem Działu Domów
Studenckich określa obowiązującą w następnym roku akademickim wysokość:
1) opłat za miejsce w DS w czasie roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym;
2) innych opłat związanych z funkcjonowaniem DS (kaucje, noclegi osób
odwiedzających, szkody wyrządzone prze użytkowników);
3) opłat za wynajem pokoi gościnnych.
§ 16
Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z URSS i URSD oraz kierownikiem Działu
Domów Studenckich określi zasady:
1) udostępniania miejsc w DS w okresie wakacyjnym;
2) zwrotu opłat, o których mowa w § 7;
3) pobierania opłat za przyznane miejsca w przypadku nieterminowych zakwaterowań
i wykwaterowań;
4) rekompensowania szkód wyrządzonych przez użytkowników DS.

