Załącznik do Zarządzenia nr 20 Rektora PK
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania
w domach studenckich Politechniki Krakowskiej
na rok akademicki 2011/2012

1.

Miejsce w domach studenckich PK (DS PK) przyznawane jest na 9 miesięcy w roku
akademickim, tj. od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r. Osoba zakwaterowana w DS PK, która przed
dniem 30.06.2012 r. ukończy studia, a jednocześnie wyrazi chęć korzystania z dalszego
zakwaterowania, mimo utraty statusu studenta zachowuje prawo do zakwaterowania na
zasadach odpłatności obowiązujących studentów do dnia 30.06.2012 r. Jeśli ostatni rok studiów
trwa jeden semestr, to miejsce w DS PK przyznaje się od 01.10.2011 r. do 31.03.2012 r. Osoba
zakwaterowana w DS PK, która przed dniem 31.03.2012 r. ukończy studia, a jednocześnie
wyrazi chęć korzystania z dalszego zakwaterowania, mimo utraty statusu studenta zachowuje
prawo do zakwaterowania na zasadach odpłatności obowiązujących studentów do dnia
31.03.2012 r. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentom,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i którym codzienny dojazd do uczelni
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. Liczba miejsc wydzielonych na rok akademicki 2011/12 określona została Zarządzeniem nr 12
Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia wybranych
węzłów mieszkalnych w domach studenckich Politechniki Krakowskiej.
1)

Prorektor ds. Studenckich jest dysponentem wyłączonych węzłów mieszkalnych dla
studentów przyjętych na I rok studiów, doktorantów, studentek samotnie
wychowujących dzieci, osób niepełnosprawnych, członków AZS PK oraz członków
URSS PK; zasady przyznawania miejsc dla tej grupy osób zostały określone
w dalszej części dokumentu;

2)

Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą jest dysponentem wyłączonych
węzłów mieszkalnych dla studentów z wymian międzynarodowych, studentów
zagranicznych oraz słuchaczy Międzynarodowego Centrum Kształcenia; dysponent
miejsc dla studentów zagranicznych dostarcza imienne listy wraz z wnioskami osób
(Wzór nr 1, Wzór nr 2) do Administracji Osiedla Studenckiego Politechniki
Krakowskiej (zwanej dalej AOS PK) w terminie do 20.09.2011 r.; w przypadku
nieprzekazania pisemnej informacji do AOS PK w terminie do 20.09.2011 r. o
rezygnacji z miejsc, które nie zostały/nie będą wykorzystane, dysponent miejsc będzie
obciążony ich kosztami do czasu przekazania takiej informacji do AOS PK;

3)

Kierownik Osiedla Studenckiego jest dysponentem pozostałych miejsc w domach
studenckich.

Osoby przyjęte na I rok studiów I i II stopnia oraz studenci zagraniczni od II roku studiów, którym
przyznano miejsca w ramach wyłączeń, wnoszą zaliczki na poczet czynszu zgodnie z zasadami
opisanymi w dalszej części dokumentu.
Pozostałe wymienione osoby, którym przyznano miejsca w ramach wyłączeń, nie wnoszą zaliczki
na poczet czynszu za m-c październik 2011 r., regulują całą należność po zakwaterowaniu.
3. Miejsca w domach studenckich będą przyznawane według następujących zasad:
3.1 I tura przyznawania miejsc (Wirtualny Dziekanat) – przeznaczona jest wyłącznie dla
studentów PK pobierających w roku akademickim 2010/2011 stypendium socjalne (dochód na 1
osobę w rodzinie w roku 2009 nie przekroczył kwoty 602,00 złotych).
1)

Studenci PK ubiegający się o miejsca w DS PK zobowiązani są do wysłania
e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny
Dziekanat, w okresie od 26.04.2011 r. do 06.05.2011 r. (o przyznaniu miejsca nie
decyduje kolejność wysłania wniosku, tylko lista rankingowa);

2)

AOS PK w okresie od 09.05.2011 r. do 11.05.2011 r. dokona weryfikacji przesłanych
wniosków, opracuje listę rankingową (w oparciu o dochody studentów – od

najniższych do najwyższych dochodów), którą zatwierdza Kierownik Osiedla
Studenckiego oraz powiadomi drogą elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat
wszystkich wnioskodawców o wyniku postępowania kwalifikacyjnego;
3)

Studenci PK, którzy według listy rankingowej znajdą się w grupie osób o najniższych
dochodach, uzyskają możliwość tworzenia w systemie Wirtualny Dziekanat rezerwacji
wybranego domu studenckiego w okresie od 12.05.2011 r., godz. 12.00 do
19.05.2011 r., godz. 15.00; po tym okresie wszystkie złożone przez studentów
e-wnioski, dla których nie zostanie utworzona rezerwacja, zostaną rozpatrzone
w II turze sprzedaży miejsc;
W procesie tworzenia rezerwacji, o wyborze domu studenckiego decyduje kolejność
zgłoszeń w systemie Wirtualny Dziekanat; wybór pokoju w zarezerwowanym domu
studenckim odbywać się będzie poza systemem Wirtualny Dziekanat; przydziału
pokoi dokonuje Rada Mieszkańców/Rada Osiedla przy udziale kierownika domu
studenckiego, za pisemną akceptacją Kierownika Osiedla Studenckiego;
przewidywany termin wyboru pokoi to 22-24.06.2011 r. (dokładny termin oraz zasady
przydziału pokoi zostaną podane w ogłoszeniach w systemie Wirtualny Dziekanat);

4)

Studenci, którzy dokonają rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat zobowiązani są
do uregulowania zaliczki w wysokości 100 zł w terminie 7 dni od daty utworzenia
rezerwacji; niespełnienie tego warunku spowoduje anulowanie rezerwacji przez AOS
PK i student miał będzie prawo ubiegać się o miejsce w DS PK dopiero w kolejnych
turach sprzedaży miejsc. Wpłacenie wymaganej zaliczki jest jednoznaczne
z potwierdzeniem wyboru miejsca w DS PK;

5)

W przypadku aktualnych mieszkańców DS PK (2010/2011) rezygnacje z miejsca
zarezerwowanego na rok akademickim 2011/2012 należy zgłaszać w AOS PK przed
upływem wyznaczonego terminu płatności zaliczki. Brak powiadomienia o rezygnacji
z przyznanego miejsca spowoduje, że należność z tytułu zaliczki zostanie pobrana
z bieżącej opłaty czynszowej.

3.2 II tura przyznawania miejsc (Wirtualny Dziekanat) – obowiązuje tylko w przypadku wolnych
miejsc niewykorzystanych w I turze (w II turze o przyznaniu miejsca decyduje kolejność
przesłania e-wniosku w systemie Wirtualny Dziekanat – dochód i lista rankingowa nie są już
brane pod uwagę).

1)

Studenci PK ubiegający się o miejsca w DS PK zobowiązani są do wysłania
e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą elektroniczną w systemie Wirtualny
Dziekanat, w okresie od 30.05.2011 r., godz. 12.00. do 03.06.2011 r., godz. 15.00.
E-wnioski złożone (ale nierozpatrzone) w I turze, spełniające wymagania formalne
(stypendium socjalne w roku akademickim 2010/2011 i dochód nieprzekraczający w
roku 2009 r. 602,00 zł na osobę) będą rozpatrywane w pierwszej kolejności i nie jest
wymagane ponowne ich składanie w systemie Wirtualny Dziekanat;

2)

AOS PK w okresie od 06.06.2011 r. do 07.06.2011 r. dokona weryfikacji przesłanych
wniosków, którą zatwierdza Kierownik Osiedla Studenckiego oraz powiadomi drogą
elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat wszystkich wnioskodawców o wyniku
postępowania kwalifikacyjnego;

3)

Studenci, którym AOS PK nada uprawnienia do dalszego procedowania wniosku
o przyznanie miejsca w DS PK, uzyskają możliwość tworzenia w systemie Wirtualny
Dziekanat rezerwacji wybranego domu studenckiego w okresie od 08.06.2011 r.,
godz. 12.00 do 15.06.2011 r., godz. 15.00; po tym okresie wszystkie złożone przez
studentów e-wnioski, dla których nie zostanie utworzona rezerwacja, nie będą dalej
rozpatrywane i student będzie miał prawo ubiegać się o miejsce w DS PK w kolejnej
III turze sprzedaży miejsc prowadzonej już poza systemem Wirtualny Dziekanat;
W procesie tworzenia rezerwacji, o wyborze domu studenckiego decyduje kolejność
zgłoszeń w systemie Wirtualny Dziekanat; wybór pokoju w zarezerwowanym domu
studenckim odbywać się będzie poza systemem Wirtualny Dziekanat; przydziału
pokoi dokonuje Rada Mieszkańców/Rada Osiedla przy udziale kierownika domu

studenckiego, za pisemną akceptacją Kierownika Osiedla Studenckiego;
przewidywany termin wyboru pokoi to 22-24.06.2011 r. (dokładny termin oraz zasady
przydziału pokoi zostaną podane w ogłoszeniach w systemie Wirtualny Dziekanat);
4)

Studenci, którzy dokonają rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat zobowiązani są
do uregulowania zaliczki w wysokości 100 zł w terminie 7 dni od daty utworzenia
rezerwacji; niespełnienie tego warunku spowoduje anulowanie rezerwacji przez AOS
PK i student będzie miał prawo ubiegać się o miejsce w DS PK dopiero w kolejnej
turze sprzedaży miejsc. Zaliczka księgowana jest w DS PK, w którym student
otrzymał miejsce. Wpłacenie wymaganej zaliczki jest jednoznaczne z potwierdzeniem
wyboru miejsca w DS PK;

5)

Studenci, którzy nie uzyskali możliwości tworzenia rezerwacji na podstawie złożonych
e-wniosków, uzyskają możliwość ponownego składania wniosków o miejsce w DS PK
w III turze przyznawania miejsc (ust. 3.3).

3.3 III tura przyznawania miejsc (poza systemem Wirtualny Dziekanat) – obowiązuje tylko w
przypadku wolnych miejsc niewykorzystanych w I i II turze; o przyznaniu miejsca decyduje
kolejność złożenia wniosku.
Wnioski o przyznanie miejsca w DS PK będą przyjmowane w AOS PK od dnia 04.07.2011 r.
do wyczerpania limitu miejsc.
1)

Student PK ubiegający się o miejsce w DS PK zobowiązany jest do:
a) złożenia w AOS PK wniosku (Wzór nr 1) wypełnionego i podpisanego przez
pracownika dziekanatu wydziału,
b) w przypadku utworzenia przez AOS PK rezerwacji domu studenckiego –
wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł na poczet opłat za zakwaterowanie
w miesiącu październiku 2011 r. w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
o przyznanie miejsca. Brak wpłaty zaliczki w podanym wyżej terminie
spowoduje usunięcie przez AOS PK rezerwacji i udostępnienie
zarezerwowanego miejsca do dalszej sprzedaży.

2)

Student innej uczelni, ubiegający się o miejsce w domu studenckim, zobowiązany jest
do:
a) złożenia w AOS PK wniosku (Wzór nr 1) z potwierdzeniem statusu studenta
w macierzystej uczelni wraz z okazaniem dowodu osobistego,
b) w przypadku utworzenia przez AOS PK rezerwacji domu studenckiego –
wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł + obowiązujący VAT na poczet opłat za
zakwaterowanie w miesiącu październiku 2011 r. w terminie 7 dni od daty
złożenia wniosku o przyznanie miejsca. Opłata jest księgowana w DS PK,
w którym student otrzymał miejsce. Brak wpłaty zaliczki w podanym wyżej
terminie spowoduje usunięcie przez AOS PK rezerwacji i udostępnienie
zarezerwowanego miejsca do dalszej sprzedaży.

4.

Studenci PK, którzy chcą mieszkać ze swoimi małżonkami, mogą ubiegać się o przyznanie
miejsc w Domu Studenckim nr 1 (dostępna pula 10 pokoi 2-osobowych) poprzez złożenie
następujących dokumentów w AOS PK w terminie od 26.04.2011 r. do 15.06.2011 r.:
1)
2)
3)
4)

aktu małżeństwa (w przypadku małżeństwa) lub zaświadczenia o planowanej dacie
ślubu (w przypadku osób, które staną się małżeństwem przed 01.10.2011 r.),
dowodów osobistych małżonków,
wniosku studenta PK (Wzór nr 1) wystawionego przez dziekanat,
wniosku (Wzór nr 1) małżonka (lub przyszłego małżonka), z potwierdzeniem statusu
studenta w macierzystej uczelni (jeśli jest studentem).

O przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.
Małżonek (lub przyszły małżonek), który nie posiada statusu studenta wnosi zaliczkę
w wysokości 100 zł + obowiązujący VAT w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku oraz opłatę do
5 dnia każdego miesiąca za korzystanie z miejsca w DS PK w wysokości 120% opłaty
miesięcznej ustalonej dla studenta PK + obowiązujący VAT.

5.

Osoby niepełnosprawne i studentki PK samotnie wychowujące dzieci mogą składać wnioski w
AOS PK od 26.04.2011 r. do 31.08.2011 r. Pierwszeństwo w ubieganiu się o miejsce
w węźle dla osób niepełnosprawnych mają studenci PK, którzy do wniosku dołączą orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności z powodu chorób narządów ruchu.

6.

Doktoranci mogą składać wnioski w AOS PK w terminach:

7.

1)

do 31.08.2011 r. – doktoranci od II roku studiów,

2)

do 5.10.2011 r. – osoby przyjęte na I rok studiów doktoranckich.

Miejsca dla osób przyjętych na I rok studiów na PK w domach studenckich będą przyznawane
według następujących zasad:
1)

Osoby przyjęte na I rok studiów na PK ubiegające się o miejsce w DS PK,
zobowiązane są do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów wymaganych do
wyliczenia dochodów w rodzinie – w terminie do 27.07.2011 r. Osoby przyjęte na I rok
studiów dokumentują dochody w rodzinie za rok 2010. Dziekanat wprowadza dane
o dochodach do systemu w terminie do 26.08.2011 r.;

2)

Osoby przyjęte na I rok studiów na PK ubiegające się o miejsce w DS PK
zobowiązane są do wysłania e-wniosku o przyznanie miejsca w DS PK drogą
elektroniczną w systemie Wirtualny Dziekanat, w okresie od 01.09.2011 r. do
08.09.2011 r. (o przyznaniu miejsca nie decyduje kolejność wysłania wniosku, tylko
lista rankingowa);

3)

AOS PK w okresie od 09.09.2011 r. do 12.09.2011 r. dokona weryfikacji przesłanych
wniosków, opracuje listę rankingową (w oparciu o dochody studentów – od
najniższych do najwyższych dochodów) oraz powiadomi drogą elektroniczną
w systemie Wirtualny Dziekanat wszystkich wnioskodawców o wyniku postępowania
kwalifikacyjnego;

4)

Osoby, które według listy rankingowej znajdą się w grupie osób o najniższych
dochodach (maksymalnie 400 osób, zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK nr 12 z 9
marca 2011 r. w sprawie wyłączenia wybranych węzłów mieszkalnych w domach
studenckich Politechniki Krakowskiej) uzyskają możliwość tworzenia w systemie
Wirtualny Dziekanat rezerwacji wybranego domu studenckiego w okresie od
13.09.2011 r., godz. 12.00 do 19.09.2011 r., godz. 15.00; po tym okresie wszystkie
złożone przez studentów e-wnioski, dla których nie zostanie utworzona rezerwacja,
nie będą rozpatrywane przez AOS PK, a niewykorzystane miejsca trafią do ogólnej
puli wolnych miejsc w DS PK dostępnej dla wszystkich zainteresowanych (studenci
PK lat wyższych, studenci innych uczelni, itd.);
W procesie tworzenia rezerwacji, o wyborze domu studenckiego decyduje kolejność
zgłoszeń; wybór pokoju w zarezerwowanym domu studenckim odbywać się będzie
poza systemem Wirtualny Dziekanat na etapie kwaterowania (ust. 13 niniejszych
Zasad: Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2011/12), tj.
u kierownika danego domu studenckiego;

5)

Osoby, które dokonają rezerwacji w systemie Wirtualny Dziekanat zobowiązane są do
uregulowania zaliczki w wysokości 100 zł w terminie 7 dni od daty utworzenia
rezerwacji; niespełnienie tego warunku spowoduje anulowanie rezerwacji przez AOS
PK. Wpłacenie wymaganej zaliczki jest jednoznaczne z potwierdzeniem wyboru
miejsca w DS PK;

6)

Osoby, które nie uzyskały możliwości dalszego procedowania e-wniosku w systemie
Wirtualny Dziekanat, będą mieć możliwość ponownego ubiegania się o miejsce w DS
PK tylko w przypadku wolnych miejsc (wymagany kontakt z AOS PK i złożenie
wniosku wg Wzoru nr 2).

8.

Listy imienne studentów zagranicznych przyjętych na I rok studiów w PK składa Biuro
Współpracy Międzynarodowej do AOS PK do dnia 19.08.2011 r.

9.

Zagraniczni studenci PK z lat wyższych mogą ubiegać się o miejsce w DS PK, bez konieczności
spełnienia kryteriów dochodu, poprzez złożenie wniosków (Wzór nr 1) w AOS PK
w terminie od 26.04.2011 r. do 15.06.2011 r. O przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje
kolejność złożenia wniosku – zgodnie z limitem miejsc określonym Zarządzeniem nr 12 Rektora

Politechniki Krakowskiej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia wybranych węzłów
mieszkalnych w domach studenckich Politechniki Krakowskiej.
10. Osoby po ostatnim roku studiów, które nie złożyły pracy dyplomowej i zostały skreślone z listy
studentów z dniem 01.10.2011 r., absolwenci i doktoranci PK, mogą składać w AOS PK wnioski
o przyznanie miejsca w DS PK na rok akademicki 2011/2012, począwszy od 20.10.2011 r., pod
warunkiem dysponowania przez AOS PK wolnymi miejscami. Osoby te (z wyłączeniem
doktorantów) wnoszą opłatę za korzystanie z miejsca w DS PK do 5-tego każdego miesiąca
w wysokości określonej w ust. 15.
11. AZS PK oraz URSS PK składają w AOS PK imienne listy wraz z wnioskami osób w terminie do
20.09.2011 r. W przypadku nieprzekazania pisemnej informacji do AOS PK w tym terminie o
rezygnacji z miejsc, które nie zostały/nie będą wykorzystane, dysponent miejsc będzie obciążony
ich kosztami, do czasu przekazania takiej informacji do AOS PK.
12. W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w DS PK lub niezgłoszenia się do kwaterowania
w wyznaczonym terminie, AOS PK nie dokonuje zwrotu zaliczki z zastrzeżeniem ust. III pkt 3
Regulaminu Osiedla Studenckiego PK.
13. Harmonogram kwaterowania w DS PK na rok akademicki 2011/12:
00

00

00

00

26.09.2011 r. (poniedziałek)
27.09.2011 r. (wtorek)
28.09.2011 r. (środa)
29.09.2011 r. (czwartek)
30.09.2011 r. (piątek)

od 9 do 17
00
00
od 9 do 17
00
00
od 9 do 17
00
00
od 9 do 17
00
00
od 9 do 17

03.10.2011 r. (poniedziałek)
04.10.2011 r. (wtorek)
05.10.2011 r. (środa)
06.10.2011 r. (czwartek)

od 9 do 17
00
00
od 9 do 17
00
00
od 9 do 17
00
00
od 9 do 17

Osoba, której przyznano miejsce w DS PK, kwateruje się w domu studenckim, który wskazała we
wniosku.
Dom Studencki nr 1
Dom Studencki nr 2
Dom Studencki nr 3
Dom Studencki nr 4

ul. Skarżyńskiego 3
ul. Skarżyńskiego 5
ul. Skarżyńskiego 7
ul. Skarżyńskiego 9

tel. 12 648-25-91
tel. 12 648-26-72
tel. 12 648-25-54
tel. 12 647-08-13

Do kwaterowania w DS na rok akademicki 2011/2012 student zobowiązany jest przygotować:
1)
2)
3)
4)
5)

dowód osobisty,
książeczkę wojskową (mężczyźni),
paszport oraz ważną wizę pobytową (obcokrajowcy),
zdjęcie do karty mieszkańca (standardowe oraz w wersji elektronicznej),
12 złotych za każdą dobę, jeżeli kwaterowanie na rok akademicki odbywa się przed
1 października (płatność z góry).

14. Studenci, którzy z ważnych powodów nie będą mogli zakwaterować się w terminach wskazanych
w harmonogramie, muszą w terminie do 20.09.2011 r. uzyskać pisemną zgodę AOS PK na
późniejsze kwaterowanie i złożyć oświadczenie, że uregulują w dniu przyjazdu czynsz za cały
październik. Zgody powyższe nie mogą być dłuższe niż do 26.10.2011 r.
15. Wysokość opłaty za miejsce w DS PK:
opłata za miejsce w DS PK jest zróżnicowana dla poszczególnych domów studenckich ze
względu na ich stan techniczny, rodzaj pokoju (1-os./2-os./3-os./pok. małżeński), standard
i wyposażenie.

W roku akademickim 2011/2012 odpłatność dla studentów PK i doktorantów PK wynosi
miesięcznie za 1 osobę*:

Typ pokoju
pokój 1-osobowy
pokój 2-osobowy
pokój 3-osobowy
pokój małżeński

DS. 1
310,00 zł
300,00 zł
290,00 zł
325,00 zł

DS. 2
--280,00 zł
270,00 zł
---

DS. 3
--290,00 zł
280,00 zł
---

DS. 4
--310,00 zł
-----

*do ww. odpłatności należy doliczyć obowiązujący podatek VAT, zgodnie z ustawą o podatku od
towarów i usług: a) dla studentów i doktorantów innych uczelni, b) dla absolwentów PK – od
miesiąca następnego po miesiącu, w którym student złożył egzamin dyplomowy, do końca 31
marca lub 30 czerwca lub do dnia faktycznego zajmowania miejsca w domu studenckim;
odpłatność dla pozostałych osób wynosi 120% opłaty miesięcznej ustalonej dla studenta PK +
obowiązujący VAT.
16. Osoby zalegające z opłatami za zakwaterowanie mogą ubiegać się o miejsce w DS PK na rok
akademicki 2011/2012 po uregulowaniu zaległych należności i ich zaksięgowaniu na
indywidualnym koncie studenta; w przypadku występowania zaległych należności system
Wirtualny Dziekanat blokować będzie możliwość składania e-wniosków.
17. AOS PK mieści się w Domu Studenckim nr 2, pokój 05 przy ul. Skarżyńskiego 5, wnioski
30
30
przyjmuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 .
18. Karty Odejścia podbijane są przez AOS PK po wykwaterowaniu się studenta
i uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań względem Osiedla Studenckiego PK.
19. Składanie dokumentów w AOS PK odbywa się osobiście lub poprzez upoważnioną na piśmie inną
osobę.
20. Wszelkie uwagi dotyczące przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Krakowskiej
na rok akademicki 2011/2012 należy kierować do AOS PK (do rozstrzygnięcia przez Kierownika
Osiedla Studenckiego).

Wniosek / Wzór nr 1

pieczęć nagłówkowa Wydziału/ Uczelni
Kraków, dnia ……………..……
Wniosek
o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Politechniki Krakowskiej
w roku akademickim 2011/12
Nazwisko (drukowanymi literami): ...........................................................................................................
Imiona (drukowanymi literami): ................................................................................................................
Numer albumu ……………......................................................................................................................
(dotyczy studentów PK)
Numer PESEL: ........................................................................................................................................
Obcokrajowiec:
□ TAK
□ NIE
Adres zameldowania na pobyt stały:
kod i miejscowość ……….........................................................................................................................
ulica, nr domu, nr mieszkania ..................................................................................................................
Uczelnia: .................................................................................................................................................
Wydział: ...................................................................................................................................................
Studia: I stopnia/II stopnia/III stopnia
Rok studiów: ............................................................................................................................................
Kierunek/dyscyplina:.................................................................................................................................
Numer konta wirtualnego ……………………………………………………………………….………………..
Termin zaliczania ostatniego semestru studiów ………………………………………….….………………..
(dotyczy tylko studentów ostatniego roku studiów).

Status:

□ student
□ doktorant
□ osoba po ostatnim roku studiów
□ absolwent
□ inny ………………………………………………………………….…………………………
………………………............................................
pieczęć imienna i podpis pracownika dziekanatu

Proszę o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Politechniki Krakowskiej na okres od
............................ do ............................; oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Osiedla
Studenckiego i zobowiązuję się do terminowego wnoszenia opłat za DS PK do 15-tego każdego
miesiąca (student, doktorant) lub do 5-tego każdego miesiąca (osoba po ostatnim roku studiów,
absolwent, inne osoby); decyduje data zaksięgowania na koncie PK.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych do kwaterowania
w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Kraków, dnia .......................... ........................................
podpis wnioskodawcy
_________________________________________________________________________________
Informacja o przyznaniu miejsca w DS PK
Przyznano miejsce w DS PK nr ........... od dnia ......................... do dnia .............................
Przedpłata wpłacona dnia ................................r. Dowód wpłaty nr ......................................

........................................
podpis pracownika AOS

Wniosek / Wzór nr 2
Dotyczy osób przyjętych na I rok studiów
Kraków, dnia …………………
Wniosek
o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Politechniki Krakowskiej
w roku akademickim 2011/12
Nazwisko (drukowanymi literami): ...........................................................................................................
Imiona (drukowanymi literami): ................................................................................................................
Numer PESEL: ........................................................................................................................................
Obcokrajowiec:
□ TAK
□ NIE
Adres zameldowania na pobyt stały:
kod i miejscowość .....................................................................................................................................
ulica, nr domu, mieszkania .......................................................................................................................
Uczelnia: ..................................................................................................................................................
Wydział: ....................................................................................................................................................
Studia: I stopnia/II stopnia/III stopnia
Kierunek/dyscyplina:................................................................................................................................
Numer konta wirtualnego ………………………………………………………………………………………...
Proszę o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Politechniki Krakowskiej na okres od
............................ do ............................; oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Osiedla
Studenckiego i zobowiązuję się do terminowego wnoszenia opłat za DS PK do 15-tego każdego
miesiąca (data zaksięgowania na koncie PK).
Oświadczam, że dopełniłem/am wszystkie formalności związane z przyjęciem na I rok studiów na
kierunku i wydziale wskazanym we wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych do kwaterowania
w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Kraków, dnia .......................... ........................................
podpis wnioskodawcy
Potwierdzenie załatwienia formalności przez studenta związanych z przyjęciem na studia na PK.

............................................................................
pieczęć imienna i podpis pracownika dziekanatu
_________________________________________________________________________________
Informacja o przyznaniu miejsca w DS PK
Przyznano miejsce w DS PK nr ........... od dnia ......................... do dnia .............................
Przedpłata wpłacona dnia ................................r. Dowód wpłaty nr ......................................

................................................
podpis pracownika AOS

