
Aneks Nr 1
z dnia 12 czerwca 2012 roku 

do Zarządzenia Nr 43/2008/2009
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 22 lipca 2009 roku 

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

Na podstawie art.66 ust.1  i  2 pkt.1 Ustawy z dnia  27 lipca 2005 roku -  Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365 ze zm.) i § 45 ust.2 pkt. 4 Statutu AWF Warszawa oraz art.34 
ust.1 pkt.5 b Ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku -  O finansach publicznych (Dz.  U. Nr 157 
poz.1240 ze zm.), zarządzam wprowadzenie następujących zmian do Zarządzenia Nr 43/2008/2009 
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 lipca 2009 
roku:

§ 1
 

1. W przypadku studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej miesięczny dochód 
na jedną osobę w rodzinie studenta,  stanowiący podstawę do ubiegania się o miejsce w 
domu studenckim ustala się na podstawie następujących dokumentów.
1) zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesięcy (netto),
2) kserokopia aktu urodzenia rodzeństwa do lat 7,
3) zaświadczenie o nauce rodzeństwa (do 26 roku życia),
4) inne dokumenty potrzebne do udokumentowania sytuacji materialnej (w zależności od 

tego z jakich źródeł rodzina osiąga dochody),
5) decyzja o wysokości przyznanej emerytury/renty,
6) zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych,
7) kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie i oświadczenie że w 

ciągu 3lat nie było w tej sprawie nowych postanowień,
8) zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku,
9) inne zaświadczenia dokumentującą sytuację materialną rodziny.

Do ustalenia trudnej sytuacji studenta dla celów rozpoznania wniosku o zakwaterowania nie 
stosuje się postanowień zawartych w § 7 Regulaminu przyznawania i  ustalania świadczeń 
pomocy materialnej.


2. Wzór  wniosku  o  zakwaterowanie  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  potwierdzającymi 

sytuację materialną studenta określa Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.

3. Dziekan  wydziału  pozostawia  wniosek  studenta  o  zakwaterowanie  bez  rozpoznania  w 
przypadku  nie  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających  jego  sytuację  materialną  i 
odległość od miejsca zamieszkania.

4. Wnioski o zakwaterowanie składa się w następujących terminach:

1)  do  dnia  15  czerwca  -  studenci  Wydziałów  Wychowania  Fizycznego  w  Warszawie, 
Rehabilitacji oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji kontynuujący kształcenie,

2) do dnia 30 maja - studenci Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 
kontynuujący kształcenie,



3) do dnia 1 września - studenci I roku studiów I stopnia wszystkich wydziałów,

4) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego - studenci 
wszystkich wydziałów przyjęci na I rok studiów II stopnia.

5. Po zakończeniu rozpatrywania wniosków złożonych w terminach określonych w § 1 ust.4 
niniejszego aneksu Nr 1  Zarządzenia Nr 43/2008/2009, w miarę dostępnych miejsc będą 
rozpatrywane wnioski o zakwaterowanie pozostałych studentów, którzy nie złożyli 
wniosków w tych terminach.

§ 2 

1. Zakwaterowania  dokonuje  specjalista  ds.  administracyjnych  domu  studenckiego  na 
podstawie prawomocnej decyzji dziekana wydziału.

2. Szczegółowe  zasady  zakwaterowania  w  domu  studenckim  określa  Regulamin  domów 
studenckich AWF Warszawa.

 
3. Rektor ogłasza wysokość opłaty za zakwaterowanie w domach akademickich w następnym 

roku akademickim w terminie do 30 czerwca każdego roku.

§ 3 
1. W pozostałym zakresie postanowienia Zarządzenia Nr 43/2008/2009 Rektora AWF 

Warszawa z dnia 22 lipca 2009 roku pozostają bez zmian.

2. Z dniem podpisania niniejszego Aneksu traci moc Zarządzenie Nr 75/2005/2006 Rektora 
AWF Warszawa z dnia 26 czerwca 2006 roku. 

   Rektor

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


