
Zarządzenie Nr 70/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 19 września 2014 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulamin domów studenckich Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

Podstawa prawna: art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.)  

 

§1 

 

W Regulaminie domów studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie (dotyczy campusu przy ul. Marymonckiej 34, Warszawa), wprowadzonym 

Zarządzeniem Rektora nr 5/2007/2008 z dnia 22 października 2007 r. ustala się następujące 

zmiany:  

1. §1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do zakwaterowania w domu studenckim niezbędne są następujące dokumenty: 

1) oryginał decyzji przyznający miejsce w DS (do wglądu), 

2) dowód osobisty lub paszport (do wglądu), 

3) dowód wpłaty kaucji (do wglądu), 

4) zdjęcie legitymacyjne, 

5) nr konta bankowego studenta, na który zostanie wpłacona zwrotna kaucja 

studenta.” 

2. W §1 dodaje się pkt. 15 o następującym brzmieniu: 

"15. Student ma obowiązek zameldowania się w Biurze Meldunkowym na czas 

zakwaterowania w danym roku akademickim (druki udostępnione w administracji 

właściwego domu studenckiego)." 

3. W §6 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Osoba odwiedzająca zobowiązana jest przedłożyć w portierni do wglądu swój 

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość: paszport, prawo jazdy, 

legitymacja studenta, karta mieszkańca. Recepcjonista dokonuje wpisu do rejestru 

odwiedzin.” 

4. W §6 w ust. 1 dodaje się pkt. 6 o następującym brzmieniu:  

„6) W rejestrze odwiedzin portier wpisuje następujące dane odwiedzającego: imię 

i nazwisko, adres zamieszkania, uczelnia oraz wydział.” 

5. W §9 dodaje się pkt. 8 o następującym brzmieniu: 

"8. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące studentów AWF Warszawa 

w części warszawskiej stosuje się odpowiednio do uczestników studiów doktoranckich 

AWF Warszawa." 

 

§ 2 

1. W pozostałym zakresie Regulamin domów studenckich Akademii Wychowania 



Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie stanowiący Załącznik do Zarządzenia 

Rektora 5/2007/2008 z dnia 22 października 2007 r. obowiązuje bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem zawierającym tekst jednolity Regulaminu 

domów studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie uwzględniającym wprowadzone zmiany wchodzi w życie z dniem 

podpisania.  

 

                                                                               Rektor 

                                                                              AWF w Warszawie 

 
 


