
Zarządzenie Nr 45/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 6 czerwca 2017 r. 

 

 

w sprawie:     zmian w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 59/2013/2014 z dnia 

26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu zakwaterowania studentów 

w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 185 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - 

Prawo o  szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), 

wprowadzam następujące zmiany do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 59/2013/2014 

z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu zakwaterowania studentów w domach 

studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zwanego 

dalej „zarządzeniem”: 

 

 

1) § 2 zarządzenia uzyskuje brzmienie:  

  

„W przypadku studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej i ubiegającego się 

z tego tytułu o miejsce w domu studenckim, student ten oblicza miesięczną wysokość 

dochodu na jedną osobę w jego rodzinie na zasadach przewidzianych dla ubiegania się 

o przyznawanie stypendium socjalnego z funduszu pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów, o którym to funduszu mowa w art. 103 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym. Wyliczoną wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, student wpisuje we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.”  

 

 

2) § 4 ust. 1 zarządzenia uzyskuje brzmienie: 

 

„Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim określa załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.”  

 

 

3) § 4 ust. 2 zarządzenia uzyskuje brzmienie: 

 

„Dziekan może zażądać od studenta przedstawienia (wyznaczając na to stosowny termin) do 

wglądu dokumentów potwierdzających wysokość dochodu w rodzinie studenta, o której 

mowa w § 2 niniejszego zarządzenia, lub dokumentów potwierdzających odległość miejsca 

studiowania od miejsca zamieszkania studenta, wpisaną we wniosku o przyznanie miejsca 

w domu studenckim. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których wyżej mowa 

w terminie wyznaczonym przez dziekana, dziekan pozostawia wniosek studenta o przyznanie 

miejsca w domu studenckim bez rozpoznania.” 

 

 



4) Wprowadza się nowy wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim 

(zmiana dotychczasowego załącznika nr 1 do zarządzenia), w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie Nr 59/2013/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad 

i trybu zakwaterowania studentów w domach studenckich Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zmiany do zarządzenia wchodzą w życie z dniem podpisania, określonym 

w nagłówku. 

 

 

                                                                           Rektor 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

Załącznik: 

1) Nowy wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim. 


