
Zarządzenie nr 5/2012
Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
                      z dnia 1 lutego 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu  korzystanie z pralni – suszarni w domach 
                  studenckich Akademii  Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 
                  Warszawie”.

Na podstawie § 118ust.1 i ust. 3 pkt.4 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam w części warszawskiej Uczelni „Regulamin korzystania z pralni – suszarni w 
domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 roku.

                 Kanclerz
Akademii Wychowania Fizycznego

     mgr Tomasz Dawid Iwańczuk



Regulamin korzystania z pralni – suszarni w domach studenckich 
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Załącznik do Zarządzenia Kanclerza  Nr 5/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.

1. Pralnie czynne są w godzinach od 8.00 do 20.00. 
2. Do korzystania z pralni upoważnieni są studenci  Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie za okazaniem legitymacji studenckiej oraz osoby nie będące studentami 
po cenie komercyjnej zgodnie z cennikiem wprowadzonym odrębnym zarządzeniem.

3. Cena usługi prania wraz z suszeniem nie zawiera środków piorących i podana jest w 
cenniku wprowadzonym odrębnym zarządzeniem.

4. Nie można korzystać z pralek bez wcześniejszego zakupu żetonu; jednorazowo można 
kupić maksymalnie dwa żetony.

5. Uruchomienia pralek można dokonywać tylko w obecności  pracownika akademika 
lub  portiera.

6. Przed rozpoczęciem prania należy upewnić się czy w pranych ubraniach nie znajdują 
się różnego rodzaju przedmioty, w tym metalowe: śrubki, monety, nakrętki, agrafki, 
fiszbiny itp. 

7. Z pralek i suszarek należy korzystać zgodnie z instrukcją obsługi  znajdującą się w 
pomieszczeniu pralni. 

8. Za uszkodzenia urządzeń w pralni podczas korzystania z nich odpowiada użytkownik.
9. Pomieszczenia  pralni  należy  zostawić  po  sobie  w  należytym  porządku  tj.  przede 

wszystkim  zamieść  rozsypany  proszek,  wyrzucić  zużyte  opakowania  i  inne 
nieczystości. 

10. W pralni można suszyć ubrania maksymalnie jeden dzień.
11. W razie stwierdzenia awarii urządzeń w pralni należy ten fakt niezwłocznie zgłosić 

portierowi.


