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   Egzemplarz pojedynczy 

 

 

ZARZĄDZENIE 

REKTORA – KOMENDANTA 

LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ 

Nr 39 z dnia 20 maja 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia 

„Regulaminu świadczeń dla studentów Lotniczej Akademii Wojskowej” 

 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), § 22 ust. 4 pkt. 12 i § 48 pkt. 2 Statutu 

Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego Decyzją Nr 349/DSW/2021 Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu 

Lotniczej Akademii Wojskowej zarządza się, co następuje: 

§ 1  

W załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora – Komendanta Lotniczej Akademii 

Wojskowej Nr 93 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

świadczeń dla studentów Lotniczej Akademii Wojskowej” wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) § 37 - § 43 otrzymują brzmienie: 

 

„VIII. ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENCKIM 

§ 37  

1. Miejsce w domu studenckim na dany rok akademicki przyznaje studentowi 

Komisja ds. zakwaterowania powołana przez Kanclerza, zwana dalej 

Komisją. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) kierownik domów studenckich jako przewodniczący Komisji;  

2) wyznaczony przez kierownika pracownik domu studenckiego; 

3) przedstawiciel samorządu studentów. 

3. Decyzje Komisji zapadają w pełnym składzie. Komisja ds. zakwaterowania 

wykonuje czynności określone dla niej w niniejszym regulaminie oraz 

wynikające z poleceń Kanclerza. 

4. Do głównych zadań Komisji należy:  

1) określenie harmonogramu składania wniosków;  

2) rozpatrywanie wniosków oraz przygotowanie listy rankingowej osób 

ubiegających się o przyznanie miejsca w domu studenckim zgodnie  

z wytycznymi Regulaminu; 
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3) przygotowanie listy rankingowej osób przyjętych oraz listy rankingowej 

- rezerwowej; 

4) przekazanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania miejsca 

w domu studenckim;  

5) współpraca z Kanclerzem;  

6) sporządzanie protokołów posiedzeń.  

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół z listą rankingową osób 

zakwalifikowanych do zakwaterowania oraz listą rankingową – rezerwową 

osób do zakwaterowania w domu studenckim w przypadku rezygnacji osób 

zakwalifikowanych. 

6. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania miejsca w domu studenckim 

udzielana jest w formie elektronicznej poprzez jej wysłanie na wskazany 

przez wnioskodawcę we wniosku adres e-mail. 

7. Decyzja Komisji zawarta jest we wniosku o przyznanie miejsca w domu 

studenckim.  

8. Od decyzji Komisji student może odwołać się do Kanclerza w terminie 7 dni 

od daty wysłania informacji, o której mowa w ust. 6. 

9. Osoby, które nie otrzymały miejsca w domu studenckim z powodu 

wyczerpania limitu miejsc, umieszczane są na liście rankingowej - 

rezerwowej i w przypadku wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością wynikającą 

z tej listy, informowane są o możliwości otrzymania miejsca w domu 

studenckim.  

10. Komisja ma prawo nie zakwaterować studenta, który:  

1) w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie skreślony z listy 

mieszkańców domu studenckiego;  

2) na dzień składania wniosku posiada zaległości finansowe z tytułu 

płatności za miejsce w domu studenckim, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

student uzyskał z przyczyn losowych pisemną zgodę Kanclerza  

na uregulowanie płatności w terminie późniejszym. 

§ 38  

1. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na wniosek studenta 

skierowany do Komisji. 

2. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim na dany rok akademicki 

studenci składają w Recepcji Domu Studenckiego Mewa według 

harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej LAW w zakładce 

Akademiki. W przypadku przekazania wniosku pocztą, kurierem, itp.  

za termin wpływu wniosku uznaje się datę jego dostarczenia do Kancelarii 

Jawnej LAW. 

3. W uzasadnionych przypadkach termin składania wniosków może ulec 

wydłużeniu.  

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego Regulaminu. 
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5. W przypadku złożenia niepoprawnie wypełnionego lub w pełni 

niewypełnionego wniosku, Komisja wzywa studenta do poprawienia lub 

uzupełnienia brakujących danych w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania (wezwanie przekazana e-mailem).  

6. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 5 skutkuje 

nierozpatrzeniem wniosku.  

7. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim małżonka 

i dziecka w uzasadnionych przypadkach na podstawie indywidualnego 

opisu sytuacji życiowej. 

8. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca w domu studenckim przysługuje 

studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a jego 

miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny jest 

punktowany zgodnie z tabelą z § 40 ust. 5 oraz któremu codzienny dojazd 

do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie 

(punktacja zgodnie z tabelą z § 40 ust. 6).  

9. Dodatkowym kryterium dla oceny zasadności wniosku jest szczególna 

sytuacja uprawnionego, w szczególności sieroctwo lub niepełnosprawność 

oraz samotne wychowywanie dziecka.  

10. W razie posiadania wolnych miejsc w domu studenckim mogą być również 

zakwaterowani studenci studiów niestacjonarnych, studenci innych uczelni, 

kandydaci na studentów oraz inne osoby, w szczególności pracownicy 

i żołnierze zawodowi LAW.  

11. Student ma prawo w każdym czasie złożyć rezygnację z ubiegania się 

o miejsce w domu studenckim (rezygnacja potwierdzona e-mailem lub 

telefonicznie).  

12. W przypadku posiadania wolnych miejsc w domu studenckim podczas roku 

akademickiego miejsca przyznawane są przez Komisję zgodnie 

z Regulaminem, na podstawie złożonych wniosków przez studentów.  

13. Informacja o wolnych miejscach jest publikowana na stronie internetowej 

LAW w zakładce Akademiki. 

14. Komisja może dokonać weryfikacji dokumentów potwierdzających 

informacje zawarte we wniosku i oświadczeniach (student przedkłada je do 

wglądu).  

§ 39  

1. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na okres 

do dziewięciu miesięcy począwszy od 1 października w każdym roku 

akademickim do ostatniego roboczego dnia czerwca, z możliwością 

zakwaterowania podczas sesji poprawkowej. W przypadku gdy ostatni rok 

studiów, zgodnie z programem i planem studiów, trwa jeden semestr 

miejsce przyznawane jest od 1 października na okres 5 miesięcy. 

2. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim w czasie 

wakacji w terminie od 1 lipca do 15 września. 
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3. Zakwaterowanie studenta po 15 września jest możliwe pod warunkiem 

otrzymania zakwaterowania na nowy rok akademicki lub w innych 

uzasadnionych sytuacjach.  

4. Na okres wakacji miejsce w domu studenckim przydzielane jest na 

podstawie wniosku, składanego od czerwca każdego roku w recepcji Domu 

Studenckiego Mewa. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Komisja.  

§ 40  

1. Studenci, którym Komisja przyznała miejsca w domu studenckim 

umieszczani są na liście rankingowej.  

2. O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów 

rankingowych przyznanych za następujące kryteria:  

1) wysokość miesięcznego dochodu netto na członka rodziny;  

2) odległość od miejscowości, w której student jest zameldowany,  

do LAW; 

3) szczególna sytuacja uprawnionego.  

3. Dochód, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest to miesięczny dochód netto  

za ubiegły rok kalendarzowy przypadający na jednego członka rodziny 

studenta tworzącego wspólne gospodarstwo domowe. Dochód wyliczany 

jest na podstawie załącznika nr 1 do Regulaminu. 

4. Odległość, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, określa się w kilometrach,  

od centrum miejscowości, w której student posiada adres stałego miejsca 

zamieszkania, do siedziby LAW (ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin) 

najkrótszą drogą samochodem wskazaną przez kreator trasy na stronie 

www.google.pl/maps.  

5. Punkty kwalifikacyjne za kryterium - wysokość minimalnego, miesięcznego 

dochodu netto w danym roku na jednego członka rodziny - przyznaje się 

zgodnie z poniższą tabelą: 

Ilość punktów Przedział dochodowy 

0 pkt. Powyżej 90 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia netto 

5 pkt. Powyżej 80 % do 90 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia netto 

10 pkt. Powyżej 70 % do 80 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia netto 

15 pkt. Powyżej 60 % do 70 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia netto 

20 pkt. Powyżej 50 % do 60 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia netto 

25 pkt. Powyżej 40% do 50 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia netto 

30 pkt. Powyżej 30% do 40 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia netto 

35 pkt. Powyżej 20% do 30 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia netto 

40 pkt. Od 0 zł do 20 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia netto 
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6. Punkty kwalifikacyjne za kryterium - odległość, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, 

przyznawane są zgodnie z poniższą tabelą:  

Ilość 
punktów 

Przedział kilometrowy 

0 pkt 0 - 100 km 

4 pkt powyżej 100 km – 200 km 

8 pkt powyżej 200 km – 250 km 

10 pkt powyżej 250 km – 300 km 

12 pkt powyżej 300 km – 350 km 

14 pkt powyżej 350 km – 400 km 

16 pkt powyżej 400 km – 450 km 

18 pkt powyżej 450 km – 500 km 

20 pkt powyżej 500 km 

 

7. Punkty kwalifikacyjne za kryterium – szczególna sytuacja uprawnionego, 

o której mowa w ust. 2 pkt 3, przyznawane są wyłącznie w przypadku 

szczegółowego uzasadnienia sytuacji uprawnionego i wynoszą po 10 pkt. 

za każde kryterium. Przez szczególną sytuację uprawnionego rozumie się: 

niepełnosprawność studenta (okazanie kopii dokumentu potwierdzającego 

stopień niepełnosprawności), sieroctwo (sierota zupełna, półsierota lub brak 

innych opiekunów (odpowiedzialnych za wychowanie) bądź w ogóle 

jakichkolwiek krewnych), samotne wychowanie dziecka (za osobę samotnie 

wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, 

a także osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem 

sądu i osobę rozwiedzioną (która żadnego dziecka nie wychowuje z jego 

rodzicem).  

8. O przyznaniu punktów za kryterium szczególna sytuacja uprawnionego 

decyduje Komisja po wnikliwej analizie uzasadnienia wnioskodawcy 

i przedłożonych dokumentów. 

9. Łączną liczbę punktów kwalifikacyjnych (rankingowych) stanowi suma 

punktów za trzy kryteria. 

§ 41  

1. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, który zawiera listę osób 

ubiegających się o przyznanie miejsca w domu studenckim uwzględniającą:  

1) imię i nazwisko studenta;  
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2) kierunek studiów;  

3) rok studiów;  

4) wysokość miesięcznego dochodu netto na członka rodziny [zł] i liczbę 

punktów kwalifikacyjnych za to kryterium;  

5) odległość od miejscowości stałego miejsca zamieszkania studenta  

do LAW [km] i liczbę punktów kwalifikacyjnych za to kryterium;  

6) szczególną sytuację uprawnionego – sieroctwo, niepełnosprawność, 

samotne wychowywanie dziecka, inne i liczbę punktów kwalifikacyjnych 

za to kryterium; 

7) łączną liczbę punktów rankingowych.  

2. Na podstawie protokołu sporządzana jest lista rankingowa osób, którym 

przyznano miejsce w domu studenckim oraz lista rankingowa – rezerwowa 

osób oczekujących na miejsce w domu studenckim. Listy rankingowe 

uwzględniają: 

1) imię i nazwisko studenta;  

2) kierunek studiów;  

3) rok studiów;  

4) łączną liczbę punktów rankingowych.  

3. Przy równej łącznej liczbie punktów rankingowych o kolejności zajęcia 

miejsca na liście rankingowej decyduje punktacja za kryterium - wysokość 

miesięcznego dochodu netto na członka rodziny studenta (tj. wyższe 

miejsce na liście rankingowej zajmuje student o wyższej punktacji za to 

kryterium).  

4. Przy równej liczbie punktów rankingowych oraz takiej samej punktacji  

za kryterium – wysokość miesięcznego dochodu netto na członka rodziny 

o kolejności zajęcia miejsca na liście rankingowej decyduje wysokość 

miesięcznego dochodu netto na członka rodziny studenta w ramach danego 

przedziału (tj. wyższe miejsce na liście rankingowej zajmuje student 

o niższej wysokości tego dochodu w ramach danego przedziału).  

5. Przy równej liczbie punktów rankingowych oraz takiej samej wysokości 

miesięcznego dochodu netto na członka rodziny o kolejności zajęcia 

miejsca na liście rankingowej decyduje termin złożenia wniosku 

o przyznanie miejsca w domu studenckim (tj. wyższe miejsce na liście 

rankingowej zajmuje student, który wcześniej złożył wniosek).  

§ 42  

1. Wysokość opłat za miejsce w domu studenckim ustala Rektor-Komendant 

w drodze zarządzenia. 

2. Przy ustalaniu wysokości opłat za zakwaterowanie brane są pod uwagę 

wyłącznie koszty związane z utrzymaniem miejsca w domu studenckim.  

3. Terminy wnoszenia opłat za miejsce w domu studenckim określa 

Regulamin Domu Studenckiego LAW. 
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4. Student, który znalazł się przejściowo w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie 

z odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Rektor-Komendant lub osoba działająca 

z upoważnienia. 

5. Do wniosku student ma obowiązek dołączyć komplet dokumentów 

potwierdzających okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia 

z odpłatności, w szczególności: 

1) aktualne dokumenty potwierdzające wskazaną przez studenta sytuację 

życiową; 

2) kopię decyzji właściwego organu stypendialnego o przyznaniu 

zapomogi w danym roku akademickim z powodu przejściowej trudnej 

sytuacji życiowej, która jest jednocześnie podstawą wniosku  

do częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności  

za zakwaterowanie. 

6. Rektor – Komendant w porozumieniu z Komisją Stypendialną oraz Komisją 

rozstrzyga w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności  

za zakwaterowanie oraz określa okres i kwotę zwolnienia.  

7. Od rozstrzygnięcia Rektora – Komendanta student ma prawo złożyć 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od otrzymania 

rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor – Komendant. 

§ 43  

1. Zakwaterowanie studentów odbywa się zgodnie z zasadami określonymi  

w Regulaminie Domów Studenckich LAW.  

2. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących 

zakwaterowania stosuje się Regulamin Domów Studenckich LAW lub 

decyduje Rektor-Komendant.” 

 

 

3) Załącznik nr 17 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

4) Załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

  



str. 8/8 

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

Załączniki: 2 na 6 str. 

 

 

REKTOR – KOMENDANT 

/na oryginale właściwy podpis/ 

gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w egzemplarzu pojedynczym – aa 
Wyk. Artur Kozak 261-519-141
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Rektora – Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej 
Nr 39 z dnia 20 maja 2022 r 

 
 

 
W N I O S E K  

DO KOMISJI DS. ZAKWATEROWANIA 

o przyznanie miejsca  
w domu studenckim 

 w roku akademickim 20..… / 20..… 
Dom Studencki MEWA 

 

I. Dane studenta ubiegającego się o miejsce w domu studenckim:  
 

 

Nazwisko:  Nr PESEL:  

Imię:  OBYWATELSTWO:  

Kierunek studiów:  Forma studiów: 
 stacjonarne 

 

 niestacjonarne 
Rok 
studiów: 

 
System studiów  

 Iº    IIº 
Nr albumu:  

Adres poczty elektronicznej   

ADRES STAŁEGO 
MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

Województwo   

miejscowość  Powiat  

ulica  kod pocztowy  

II. Oświadczenia ubiegającego się o zakwaterowanie w domu studenckim  
(punktacja zgodnie z § 40 Regulaminu): 
1) Dochód - moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób tworząc wspólne 

gospodarstwo domowe o następujących dochodach netto (patrz załącznik nr 1  

do Regulaminu):  
 

Lp. Imię i nazwisko 
Rok 

urodzenia 

Stopień 
pokrewień-

stwa 

Roczny dochód netto  
(obliczony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu) 

I II 

Opodatkowany na 
zasadach ogólnych 

Inne (działalność, 
gospodarstwo rolne, 

alimenty, itp.) 

1.   Wnioskodawca   

2.      

3.      

4.      

5.      

Łączny dochód netto rodziny za ubiegły rok kalendarzowy  
(suma kolumn I + II) 

zł 

Miesięczny dochód netto przypadający na jednego  
członka rodziny studenta  

(łączny dochód netto rodziny za ubiegły rok kalendarzowy podzielony przez liczbę 
miesięcy i liczbę członków rodziny) 

zł 

 

Data złożenia wniosku: ….…./….…./20…… r. 

Zarejestrowano pod nr: ................................... 

.................................................. 

(podpis osoby przyjmującej) 

Adnotacje : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

Załącznik nr 17 

do Regulaminu świadczeń dla studentów LAW  
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2) Odległość – Oświadczam, że odległość z miejscowości mojego stałego miejsca zamieszkania 
wynosi …………… km.  

(odległość w km od centrum miejscowości stałego miejsca zamieszkania studenta do Dęblina  

(ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin) najkrótszą drogą samochodem wskazaną przez kreator 

trasy na stronie www.google.pl/maps 
 

3) Szczególna sytuacja uprawnionego: 

     sieroctwo     niepełnosprawność      samotne wychowywanie dziecka     inne   

Uzasadnienie (wyczerpujący opis kryterium, inna sytuacja życiowa uprawnionego): 

……………………………………..……………………………………..……………………………………..
……………………………………..……………………………………..……………………………………..
……………………………………..……………………………………..…………………………………….. 

4) Oświadczam, że korzystałem z zakwaterowania w domu studenckim w ubiegłych latach:  

 tak                     nie 
Uwagi: 
……………………………………..……………………………………..……………………………………..
……………………………………..……………………………………..……………………………………..
……………………………………..……………………………………..…………………………………….. 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej, oświadczam, że: 
a) podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, 
b) przedstawione przeze mnie dane we wniosku dotyczące wszystkich dochodów członków mojej rodziny, 

których zobowiązany/a byłem wykazać we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, 
c) zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu świadczeń dla studenta LAW. 

 
 
………………..…………………………… 
               (miejscowość, dnia) 

 
 

…………………………………………………. 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

 
DECYZJA KOMISJI DS. ZAKWATEROWANIA 

NUMER ……………………/ ………………………. 

z dnia ………………………………………………… 

 

 
Data i podpisy członków  

Komisji ds. zakwaterowania: 
 
 

1. ……………………… 
 
 

2. ……………………… 
 

 
3. ……………………… 

 

Data:…………………… 
 

PRZYZNAJE SIĘ Panu/Pani ………………………………………. 
na okres od …………. do …………. miejsce w domu 
studenckim …………………………. *) 

NIE PRZYZNAJE SIĘ Panu/Pani ………………… ……………… 
miejsca w domu studenckim*) 
Uzasadnienie 
decyzji: ……………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………. 

 

 
Informacja o decyzji w sprawie przyznania lub odmowie przyznania miejsca w domu 
studenckim udzielana jest w formie elektronicznej poprzez jej wysłanie na wskazany przez 
wnioskodawcę we wniosku adres e-mail.  
* niepotrzebne skreślić 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Lotniczą Akademię Wojskową 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Lotnicza Akademia 
Wojskowa informuje: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie, przy ul. Dywizjonu 303 

nr 35, kod pocztowy 08-521. 
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w LAW,  

z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl oraz pod numerem telefonu: 261 517 474. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przystąpienia do procesu rekrutacji do domu studenckiego na podstawie 

Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz, w przypadku pozytywnego przejścia procesu 
rekrutacji – w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Lotniczej Akademii w związku z jej 
bieżącą działalnością, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz organy, którym dane te 
zostaną udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a w przypadku zawarcia umowy o zakwaterowanie w domu 
studenckim – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów dotyczących archiwizacji. 

6) W przypadku niezakwaterowania w domu studenckim, dane osobowe zostaną trwale usunięte po 1 miesiącu od wydania ostatecznej 
decyzji w sprawie. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji do domu studenckiego 
wnioskodawcy oraz zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia ww. procesy. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania 
danych, prawo do usunięcia danych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych osobowych oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9) Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 
12) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania moich danych osobowych. Podpisy osób wchodzących w skład wspólnego 
gospodarstwa domowego (wymienionych w pkt II ppkt 1 wniosku):  
                

 
………………..…………………………… 
               (miejscowość, dnia) 
 
………………..…………………………… 
               (miejscowość, dnia) 

 
………………………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

………………………………………………. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

………………..…………………………… 
               (miejscowość, dnia) 

 

…………………………………………………. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

………………..…………………………… 
               (miejscowość, dnia) 

 

…………………………………………………. 
(czytelny podpis pełnoletniego rodzeństwa) 

 

………………..…………………………… 
               (miejscowość, dnia) 

 

…………………………………………………. 
(czytelny podpis pełnoletniego rodzeństwa) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ubiegania się o przyznanie 
miejsca w domu studenckim.                  

 
………………..…………………………… 
               (miejscowość, dnia) 

 
…………………………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ubiegania się przez 
wnioskodawcę o miejsce w domu studenckim. Podpisy osób wchodzących w skład wspólnego 
gospodarstwa domowego (wymienionych w pkt II ppkt 1 wniosku):                

 
………………..…………………………… 
               (miejscowość, dnia) 

 
…………………………………………………. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

………………..…………………………… 
               (miejscowość, dnia) 

 

…………………………………………………. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

………………..…………………………… 
               (miejscowość, dnia) 

 

…………………………………………………. 
(czytelny podpis pełnoletniego rodzeństwa) 

 

………………..…………………………… 
               (miejscowość, dnia) 

 

…………………………………………………. 
(czytelny podpis pełnoletniego rodzeństwa) 

mailto:iod@law.mil.pl
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia 
Rektora – Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej 

Nr 39 z dnia 20 maja 2022 r. 
 
 

  
 

 
 
 

W N I O S E K  
DO REKTORA-KOMENDANTA 

 w sprawie zwolnienia z opłat 

         za zakwaterowanie w domu studenckim 
                                                       w roku akademickim 20..… / 20..… 

 

I. Dane studenta ubiegającego się o miejsce w domu studenckim:  
 

 

Nazwisko:  Nr PESEL:  

Imię:  OBYWATELSTWO:  

Kierunek studiów:  Forma studiów: 
 stacjonarne 

 

 niestacjonarne 
Rok 
studiów: 

 
System studiów  

 Iº    IIº 
Nr albumu:  

Adres poczty elektronicznej   

ADRES STAŁEGO 
MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

Województwo   

miejscowość  Powiat  

ulica  kod pocztowy  

 

II. Wnoszę o zwolnienie z opłat za zakwaterowanie w domu studenckim z powodu 

wystąpienia przejściowo trudnej sytuacji życiowej (szczegółowe uzasadnienie 

trudnej sytuacji życiowej): 
 

UZASADNIENIE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………...........………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Załącznik nr 18 
do Regulaminu świadczeń dla studentów LAW  
 

 

Data złożenia wniosku: ….…./….…./20…… r. 

Zarejestrowano pod nr: ..................................... 

 

 

.................................................. 

(podpis osoby przyjmującej)  

 

A d n o ta c j e : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …  
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III. Oświadczenia ubiegającego się o zwolnienie z opłat za zakwaterowanie w domu 
studenckim 

Oświadczam, że korzystałem z zakwaterowania w domu studenckim w ubiegłych latach:  

                                                          ☐ tak                    ☐ nie 

 
Oświadczam, że nie zalegałem z odpłatnością za zakwaterowanie w domu studenckim w ubiegłych 
latach:  

                                                          ☐ tak                    ☐ nie  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam,  
że przedstawione przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

Załączniki do wniosku: 

1) ………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

3) ………………………………………………… 

4) ………………………………………………… 

5) ………………………………………………… 

 

 

…………………………….……..………..…………  
  (data, czytelny podpis studenta)  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zwolnienia  

z odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim. 

 
                                                                ….………….…………………………………… 
                                      (data i czytelny podpis studenta) 

IV. Opinia Komisji ds. zakwaterowania w Domu Studenckim w sprawie wnioskodawcy 
zamieszkującego w Domu Studenckim  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

…………………………….……..………..…………  
     (data, czytelny podpis)  
 

V. Opinia Komisji stypendialnej w sprawie wnioskodawcy zamieszkującego w Domu 
Studenckim  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………….……..………..…………  
      (data, czytelny podpis)  
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                                                 DECYZJA REKTORA-KOMENDANTA  
 
                                                 z dnia ………………………………………………… 
 

Zwalniam częściowo/całkowicie⃰ z opłat za zakwaterowanie w Domu Studenckim  

Pana/Panią……………………………………………………………………………………………….. 

na okres od …………………………………….. do ………………..…………………………………. 

Kwota częściowego/całkowitego⃰ zwolnienia z opłat za zakwaterowanie 

wynosi…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

                                                                  …………………………………… 

                                                                                                                                 podpis i pieczęć Rektora-Komendanta                  

* niepotrzebne skreślić 
NIE ZWALNIAM z opłat za zakwaterowanie w Domu Studenckim 

Pana/Panią ………………… …………………………………………………………………………. 

 

Uzasadnienie decyzji: …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

                

             ……………………………………. 

                                                                                                                                                podpis i pieczęć Rektora-Komendanta                  

 

 

 


