
Zarządzenie Nr  9 /2009
Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 17 lutego 2009 roku

 w sprawie: zmiany cennika opłat za miejsce noclegowe w domach studenckich w okresie
         wakacyjnym oraz w przypadku wolnych miejsc dla osób i grup nie będących
         studentami AWF

§1

1. Rezerwacji  miejsc  dokonuje  się  TYLKO  na  załączonym  do  Zarządzenia 
formularzu rezerwacji zał. Nr 1

2. Rezerwacji można dokonać najpóźniej do 4 dni przed planowanym pobytem.
3. Dział  Spraw  Studenckich  i  Doktoranckich  potwierdzi  przyjęcie  rezerwacji  lub 

odmówi przyjęcia w ciągu trzech dni od daty otrzymania formularza rezerwacji.
4. Procedurę zakwaterowania prowadzi portiernia w danym akademiku.
5. Zakwaterowane mogą być jedynie osoby z potwierdzoną rezerwacją i posiadające 

dowód osobisty lub paszport.
6. Płatność za pobyt wnoszona jest na podany w formularzu nr konta bankowego.
7. Wszystkie ceny są kwotami netto.
8. Na życzenie gościa za zakwaterowanie w Kwesturze AWF wystawiane są faktury 

VAT.
9. Kwaterowanie rozpoczyna się od godz. 1400, czas pobytu kończy się o godz. 1000.
10. Dział  Spraw  Studenckich  i  Doktoranckich  nie  ponosi  odpowiedzialności  za 

nieprawidłowości procesu rezerwacji i kwaterowania wynikłe z nie stosowania do 
zapisów powyższego zarządzenia.

§ 2

1. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie dysponuje: 
• Akademik Męski 270 miejsc
• Akademik Żeński 110 miejsc
• Akademik Rotacyjny 114 miejsc

2. Dobowe i miesięczne ceny za zakwaterowanie komercyjne stanowi zał. Nr 2
W przypadku zakwaterowania  „na krótko” do 30 dni należy  doliczyć podatek 
VAT   7 %. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

KANCLERZ
      Akademii Wychowania Fizycznego

mgr Tomasz Dawid Iwańczuk



• Stawki dobowe  Załącznik Nr 2

Cennik pokoi i miejsc gościnnych w DS „Ż” (tylko w przypadku wolnych miejsc za 

zgodą kanclerza AWF).
Pokój 1 osobowy -      48,00 zł

Pokój 2 osobowy -      72,00 zł za miejsce - 36,00 zł 

Pokój 3 osobowy -  108,00 zł za miejsce - 36,00 zł

Cennik pokoi i miejsc gościnnych w DS „M” (tylko w przypadku wolnych miejsc za 
zgodą kanclerza AWF).

Pokój 1 osobowy -     96,00 zł

Pokój 2 osobowy -  168,00 zł za miejsce - 84,00 zł

Cennik pokoi i miejsc gościnnych w DS „F” (tylko w przypadku wolnych miejsc za 

zgoda kanclerza AWF).
Pokój 1 osobowy -     72,00 zł 

Pokój 2 osobowy -   120,00 zł za miejsce - 60,00 zł

Segment 3 osobowy -  192,00 zł 

Cennik  pokoi  w  domach  studenckich  dla  studentów  studiów  podyplomowych  i  

uczestników kursów przygotowawczych (tylko w przypadku wolnych miejsc za zgodą 
kanclerza AWF).

Pokój 1 osobowy w DSŻ - 48,00  zł 

Pokój 2 osobowy w DSŻ - 60,00 zł 

Pokój 3 osobowy w DSŻ - 72,00 zł

Pokój 1 osobowy w DSM - 60,00  zł 

Pokój 2 osobowy w DSM - 96,00  zł 

Pokój 1 osobowy w DSF - 60,00 zł 

Pokój 2 osobowy w DSF - 96,00 zł

• Stawki miesięczne      

Stawka miesięczna za zakwaterowanie w domach studenckich (tylko w przypadku 
wolnych miejsc za zgodą kanclerza AWF).

Miejsce w DSŻ -         420,00 zł

Miejsce w DSM -         720,00 zł

Miejsca w DSF -         600,00 zł

Powyższe ceny są zwolnione z podatku VAT.

UWAGA!  W  przypadku  zakwaterowania  na  „krótko”  do  30  dni  należy  do 
powyższych cen doliczyć podatek VAT 7% powołując się na PKWiU 55.23.13.



Załącznik Nr 1
Akademia Wychowania Fizycznego 
Domy Studenckie: 
DS „Ż” Tel./fax (0-22) 835-28-07
DS „M” andrzej.klepko@awf.edu.pl Tel./fax (0-22) 834–04-31 wew. 289
DS „Rotacyjny” domy.studenckie@aster.pl Tel./fax (0-22) 669-09-23

FORMULARZ   REZERWACJI

Doba pobytu: 14.00 – 10.00 
Data przyjazdu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Godzina przyjazdu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data wyjazdu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ilość nocy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ilość osób:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Typ pokoju*:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NAZWISKO:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IMIĘ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
FIRMA:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRES: ul………………………………………………, KOD:………………………………., MIASTO:………………………………………………… 
KRAJ:………………………………………………………, NR TEL: ………………………………………………… 
NIP: ……………………………………………………………………, 
NR FAX:…………………………………………………… , e-mail:……………………………………………………………………… 
KOMENTARZ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZŁOŻENIE REZERWACJI: 
(w przypadku, jeśli dane są identyczne jak powyżej, prosimy o 
niewypełnienie pól poniżej) 

NAZWISKO:………………………………………………………, IMIĘ: …………………………………………………………………… 
TEL. KONTAKTOWY: ………………………………………………, NR FAX: ……………………………………………………………… 
KOMENTARZ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rezerwacja będzie ważna po potwierdzeniu jej przez Administrację. 
W przypadku anulowania rezerwacji  prosimy o poinformowanie nas na 24 godziny przed przyjazdem.

• Dostępne miejsca: 
• Dom Studencki Żeński:   1, 2, 3 osobowe
• Dom Studencki Męski:   1, 2 osobowe 
• Dom Studencki Rotacyjny: 1, 2 osobowe

mailto:domy.studenckie@aster.pl
mailto:andrzej.klepko@awf.edu.pl

