
Zarządzenie Nr 43/2008/2009
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie: zasad i trybu zakwaterowania studentów w domach studenckich Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie

Na podstawie art. 66 ust.1 i 2 pkt. 4 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 
2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 53 ust. 2 pkt.7 Statutu AWF w Warszawie 
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Miejsce w domu studenckim przyznaje dziekan wydziału w ramach przyznanego limitu 
miejsc dla studentów.

2. Pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim przysługuje studentowi 
zamieszkałemu  na  stałe  poza  Warszawą,  a  w  przypadku  studentów  Zamiejscowego 
Wydziału Wychowania Fizycznego - poza Białą Podlaską, któremu codzienny dojazd do 
siedziby  Akademii  Wychowania  Fizycznego  w  Warszawie  lub  w  Białej  Podlaskiej 
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie oraz jednocześnie student 
ten znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności, jeżeli:
1) odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca siedziby Uczelni przekracza 25 

km co może utrudnić wywiązywanie się z obowiązków studenckich,
2) student znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej, tj. sieroctwo, 

ciąża,  samotne  wychowywanie  dziecka,  udokumentowana  i  potwierdzona 
zaświadczeniem lekarskim przewlekła choroba.

3. W przypadku studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej podstawą ubiegania 
się o miejsce w domu studenckim z tego tytułu jest dokumentacja w zakresie ustalenia 
miesięcznego  dochodu na jedną osobę w rodzinie  studenta  zgodna z  §  7  Regulaminu 
przyznawania  i  ustalania  wysokości  świadczeń  pomocy  materialnej  dla  studentów 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

4. Po wyczerpaniu limitu miejsc w domach studenckich przyznanych studentom w związku 
z trudną sytuacja materialną i utrudnionym dojazdem z miejsca stałego zamieszkania do 
siedziby Uczelni, dziekan uwzględnia następujące okoliczności:
1) osiąganie  najlepszych  wyników  w  nauce  lub  sporcie  (studenci  I  roku  studiów  I 

stopnia za semestr I),
2) wnoszenie  w  terminie  opłat  z  tytułu  zamieszkania  w  domu  studenckim, 

wykwaterowanie w terminie z lokalu po wygaśnięciu prawa do zamieszkania w domu 
studenckim,

3) wykonywanie  w ciągu roku akademickiego prac społecznych na rzecz utrzymania 
bezpieczeństwa  i  porządku  lub  prac  organizacyjnych  w  domu  studenckim, 
potwierdzonych przez kierownika domu studenckiego,

4) działalność w organach samorządu studentów.
5. Studenci mieszkający w odległości poniżej 25 km od Warszawy lub Białej Podlaskiej nie 

otrzymują  miejsca  w domu studenckim,  chyba,  że  znajdują  się  w szczególnie  trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej, a limit miejsc nie został wyczerpany.



6. Przyznawanie  miejsc  w  domach  studenckich  pozostałym  studentom  może  nastąpić 
wyłącznie w miarę posiadania wolnych miejsc.

7. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na okres do 10 miesięcy.
8. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach student może ubiegać 

się  o  przedłużenie  zakwaterowania  na  okres  do  12  miesięcy.  Decyzję  w  tej  sprawie 
podejmuje kanclerz po zasięgnięciu opinii prorektora właściwego ds. studenckich.

9. Student  przebywający  na urlopie  dziekańskim nie  ma  prawa zamieszkiwania  w domu 
studenckim. Kierownik dziekanatu przekazuje informację do Działu Spraw Studenckich i 
Doktoranckich o udzieleniu studentowi urlopu dziekańskiego w terminie 5 dni od daty 
podjęcia decyzji przez dziekana o udzieleniu urlopu.

10. Student,  któremu  przyznano  miejsce  w  domu  studenckim ma  obowiązek  uiszczać  co 
miesiąc opłatę z tytułu zakwaterowania, w wysokości ustalanej co roku przez Rektora.

11. Opłaty wnoszone przez studentów za miejsce w domu studenckim stanowią przychód 
funduszu pomocy materialnej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


