
       Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Rektora nr 10/2008 

z dnia 14 maja 2008 
 

Regulamin przydziału oraz zasady odpłatności za miejsce w Domu Studenckim nr 3 
Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie dla  

pracowników i innych osób do tego uprawnionych 
 

§ 1 
 
1. Miejsca (pokoje) w Domu Studenckim nr 3, zwanym dalej DS, mogą otrzymać 

nauczyciele akademiccy – w pierwszej kolejności posiadający stałe zameldowanie poza 
Krakowem, a w razie dysponowania wolnymi miejscami, także pracownicy Uczelni, 
niebędący nauczycielami akademickimi. 

2. W razie dysponowania w DS wolnymi miejscami, może w nich być zakwaterowany 
małżonek oraz dzieci zatrudnionego pracownika. 

3. Rektor może zezwolić na zakwaterowanie w DS także innych osób, niż określone 
powyżej, jeżeli po zaspokojeniu własnych potrzeb pracowników Uczelni znajdują się 
jeszcze wolne miejsca. 

 
§ 2 

 
Osoba, która pragnie otrzymać zakwaterowanie, składa wniosek w administracji DS  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja każdego roku. 
 

§ 3 
 

1. Miejsca (pokoje) w DS przyznaje Rektor na podstawie propozycji przedstawionych przez  
Komisję ds. przydziału miejsc w DS nr 3 przeznaczonych do zamieszkania przez 
pracowników i inne osoby do tego uprawnione, zwaną dalej „ Komisją”. 

2. W skład Komisji wchodzą: 
1) przewodniczący – przedstawiciel władz Uczelni wyznaczony przez Rektora, 
2) członkowie: 

a) przedstawiciele mieszkańców wybrani na zebraniu – 2 osoby, 
b) kierownik Działu Domów Studenckich, 
c) przedstawiciel Klubu Sportowego AZS – AWF Kraków, 

3) sekretarz – pracownik administracji DS. 
3. Komisja na protokołowanym posiedzeniu dokonuje analizy wniosków złożonych  

w administracji DS i przedkłada Rektorowi propozycję list przydziału miejsc (pokoi). 
4. W przypadku, gdy dwie osoby kandydujące do miejsca (pokoju) w DS mają podobne 

warunki, o przydzieleniu miejsca (pokoju) decydują w kolejności: 
1) dotychczasowy dorobek naukowo-dydaktyczny oraz perspektywy rozwojowe 

pracownika, 
2) kwalifikacje zawodowe pracownika na danym stanowisku pracy oraz trudności 

występujące na rynku pracy z zatrudnieniem tego rodzaju specjalisty, 
3) staż pracy ogółem w Uczelni. 

 
§ 4 

 
1. Miejsca (pokoje) w DS są przydzielane na okres 1 roku akademickiego (tj. od  

1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego), a decyzja o przydziale 
miejsca na następny pobyt czasowy winna być podjęta do dnia 30 czerwca każdego roku. 

2. Decyzja Rektora o przydzieleniu miejsc (pokoi) jest ostateczna i nie przysługują od niej 
środki odwoławcze. 
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§ 5 
 

Na podstawie list przydziału zatwierdzonych przez Rektora pracownik administracji DS 
dokonuje zakwaterowania wg zasad określonych w regulaminie porządkowym DS. 
 

§ 6 
 

1. Pracownik wraz z rodziną traci prawo do zakwaterowania w DS, jeżeli: 
1) upłynął okres zakwaterowania; 
2) uległa rozwiązaniu umowa o pracę; 
3) nie korzystał z przyznanego miejsca (pokoju) przez okres dłuższy niż 30 dni, bez 

powiadomienia o przyczynach tego faktu administracji DS.; 
4) wykorzystywał przydzielone miejsce (pokój) na prowadzenie w nim działalności 

gospodarczej. 
2. Cofnięcie skierowania do zakwaterowania może nastąpić w okresie zatrudnienia, jeżeli 

pracownik: 
1) zalega z opłatami za okres przekraczający 2 miesiące płatności, 
2) narusza lub rażąco naruszył postanowienia regulaminu porządkowego DS. 

3. Decyzję o cofnięciu uprawnienia do zamieszkania przed upływem terminu przydziału 
podejmuje Rektor na wniosek Kierownika Działu Domów Studenckich. 

4. Mieszkaniec, który utracił prawo do zamieszkania w DS z przyczyn wymienionych  
w ust. 1, zobowiązany jest do natychmiastowego zwolnienia zajmowanego miejsca 
(pokoju); natomiast w sytuacjach wymienionych w ust. 2 może odwołać się do Rektora  
w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 
§ 7 

 
Osoba zakwaterowana w DS zachowuje prawo do zakwaterowania na czas trwania: 

1) urlopu macierzyńskiego, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) służby wojskowej. 

 
§ 8 

 
1. Odpłatność osób, które otrzymały przydziały miejsc (pokoi), jest równa średnim 

miesięcznym kosztom utrzymania miejsca (pokoju) obliczonym za okres poprzedniego 
roku kalendarzowego na podstawie faktycznych kosztów przedstawionych przez 
Kanclerza Uczelni. 

2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia wysokości 
odpłatności za korzystanie z przydzielonych miejsc (pokoi). 

3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje Rektor. 
 

§ 9 
 

Porządek wewnętrzny w DS, zasady współżycia mieszkańców, ich uprawnienia i obowiązki, 
określa regulamin porządkowy, który ustala Rektor – na wniosek Kierownika Działu Domów 
Studenckich - w porozumieniu z przedstawicielami mieszkańców, o których mowa w § 3,  
ust. 2, pkt 2. 
 
 


