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I. Postanowienia ogólne

§1

1. Domy studenckie Mewa (bud. nr 298). Dedal (bud. nr 27). Ikar (bud, nr 26). Iskra 
(bud. nr 235) Lotniczej Akademii Wojskowej stanowią integralną część Uczelni, 
są jej własnością i winny być przedmiotem szczególnej ochrony oraz troski 
ich mieszkańców.

2. Podstawową funkcją domów studenckich jest zapewnienie mieszkańcom 
spokojnego i bezpiecznego miejsca zamieszkania, a studentom i słuchaczom 
kursów miejsca do nauki i wypoczynku.

3. Regulamin domów studenckich Lotniczej Akademii Wojskowej, zwany dalej 
„regulaminem” określa zasady funkcjonowania domów studenckich oraz prawa 
i obowiązki ich mieszkańców.

4. Mieszkaniec Domów Studenckich, zwany dalej ..mieszkańcem" to osoba będąca 
studentem, kandydatem na studenta, pracownikiem, żołnierzem zawodowym, 
słuchaczem kursów Lotniczej Akademii Wojskowej, studentem innej uczelni, 
kandydatem na podchorążego oraz inną osobą zakwaterowaną.

5. Tryb i kryteria zakwaterowania oraz wniosek o przyznanie studentowi miejsca 
w domu studenckim zawarte są w Regulaminie Świadczeń dla Studenta Lotniczej 
Akademii Wojskowej w Dęblinie.

§2

Całokształtem działalności organizacyjno-administracyjnej i gospodarczej domów 
studenckich kieruje osoba funkcyjna zarządzająca domami studenckimi, zwana dalej 
„kierownikiem domów studenckich”, która w szczególności:

1) współpracuje z mieszkańcami, w tym informuje mieszkańców o wszystkich 
istotnych decyzjach dotyczących domów studenckich;

2) służy radą i pomocą mieszkańcom domów studenckich;
3) wykonuje określone niniejszym regulaminem czynności związane 

z funkcjonowaniem domów studenckich.

§3

1. Rektor-Komendant lub Kanclerz, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
ma prawo na czas określony zarządzić wykwaterowanie mieszkańców z domów 
studenckich, jeżeli przemawia za tym ważny interes Uczelni, zagrożenie katastrofą 
budowlaną, epidemią lub inne nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające 
dalsze zamieszkiwanie w domach studenckich.

2. O zamiarze wykwaterowania mieszkańcy domów studenckich powinni zostać 
poinformowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, chyba że zachowanie 
tego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od LAW wykwaterowanie jest 
natychmiastowe.
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II. Zakwaterowanie

§4

1. Zakwaterowanie studenta następuje po przyznaniu miejsca w domu studenckim 
na podstawie listy rankingowej wykonanej zgodnie z kryteriami Regulaminu 
Świadczeń dla Studenta LAW zatwierdzonej przez Kanclerza oraz po podpisaniu 
umowy o zakwaterowanie w domu studenckim. Wzór umowy o zakwaterowanie 
studenta w domu studenckim stanowi zaiacznik nr 1a i 1b do regulaminu (umowa 
polskojęzyczna oraz anglojęzyczna).

2. Zakwaterowanie powyżej 30 dni w domu studenckim pracownika, żołnierza 
Lotniczej Akademii Wojskowej następuje na wniosek osoby zainteresowanej 
(wniosek stanowi załęcznik nr 1c do regulaminu). Na podstawie wniosku zawierana 
jest z tą osobą umowa o zakwaterowanie w domu studenckim, której wzór stanowi 
załącznik nr 1d do regulaminu. przypadku zakwaterowania krótkoterminowego 
(do 5 dni) podstawą zakwaterowania jest zgoda kierownika domów studenckich.

3. Zakwaterowanie do 30 dni mieszkańca następuje na podstawie pisma, rezerwacji 
e-mailowej lub telefonicznej w recepcji.

4. Kwaterowanie studentów w domu studenckim rozpoczyna się co najmniej 
na dzień przed rozpoczęciem roku akademickiego lub w wyznaczonym terminie.

5. Student powinien zakwaterować się w ciągu 5 dni od chwili rozpoczęcia 
kwaterowania. Po tym terminie student traci miejsce w domu studenckim.

6. W szczególnych przypadkach termin zakwaterowania może ulec zmianie.
7. W przypadku uzyskania przez studenta zakwaterowania w domu studenckim 

na podstawie nieprawdziwych danych, komisja ds. zakwaterowania wydaje decyzję 
o pozbawieniu studenta zakwaterowania w domu studenckim.

8. W domach studenckich pokoje wynajmowane są na doby.
9. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00. a kończy się o godzinie 10:00 

dnia następnego.
10. Przedłużenie pobytu, doby hotelowej mieszkaniec powinien zgłosić niezwłocznie 

w recepcji.
11 .Administracja domów studenckich zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia 

pobytu mieszkańca w przypadku niedokonanie wcześniejszej pełnej płatności. 
Przedłużenie pobytu może nastąpić w miarę posiadanych możliwości lokalowych.

12. Zakwaterowanie grupowe ustala się z kierownikiem domów studenckich.
13. Podczas meldowania w recepcji domu studenckiego żołnierz zawodowy 

zobowiązany jest do okazania polecenia wyjazdu służbowego oraz upoważnienia 
do wystawienia faktury.

14. Dopuszcza się możliwość zakwaterowania pracowników LAW na podstawie 
rozkazu Rektora - Komendanta. Podstawą rozliczenia zakwaterowanego 
pracownika jest wyciąg z rozkazu dziennego.

15. Dopuszcza się możliwość zakwaterowania nieodpłatnego na podstawie decyzji 
Rektora - Komendanta. Rezerwacji dokonuje sekretariat Rektora - Komendanta.
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16. Dopuszcza się możliwość zakwaterowania żołnierzy zawodowych 2 innych 
jednostek i instytucji wojskowych. Zasady zakwaterowania ustalane 
są indywidualnie.

§5

1. Przy zakwaterowaniu studenta w oparciu o umowę, student winien osobiście:
1) okazać w administracji domu studenckiego dowód osobisty;
2) przedłożyć fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm do karty mieszkańca:
3) pobrać pościel;
4) zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i poprzez złożenie podpisu 

zobowiązać się do jego przestrzegania;
5) przyjąć protokolarnie wyposażenie pokoju.

2. Podstawą zakwaterowania mieszkańca w domu studenckim jest okazanie 
w recepcji aktualnego dokumentu tożsamości - dowód osobisty, paszport lub 
prawo jazdy.

3. Przyjęcie i zwrot pokoju dla studenta zakwaterowanego w oparciu o umowę oraz 
słuchacza kursów LAW w domu studenckim wraz z jego wyposażeniem następuje 
protokolarnie. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, 
z których jeden egzemplarz jest przeznaczony dla studenta/słuchacza kursów, zaś 
drugi egzemplarz dla administracji domu studenckiego. Wzór profo/ro/u zdawczo- 
odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

4. Czynności, o których mowa w ust. 1-3. wykonuje upoważniony do tego pracownik 
administracji domów studenckich.

5. Pracownik administracji domów studenckich dokonuje przekazania pokoju i jego 
wyposażenia oraz wyposażenia łazienki (jeżeli jest przy pokoju) pienwszemu 
studentowi/słuchaczowi kursów obejmowanego pokoju w domu studenckim. 
Protokół z przekazania pokoju podpisuje pierwszy student/słuchacz kursów 
obejmowanego pokoju, zaś następni mieszkańcy kierowani do danego pokoju mają 
obowiązek zapoznania się z protokółem odbioru i potwierdzenia tego faktu 
własnoręcznym podpisem na protokole.

6. Przy przyjmowaniu pokoju mieszkaniec powinien zgłosić w ciągu 2 godzin 
od przyjęcia pokoju wszelkie zastrzeżenia co do stanu pomieszczenia 
i wyposażenia. Zastrzeżenia oraz ewentualne terminy uzupełnienia braków 
i usunięcia usterek należy odnotować w protokole odbioru.

7. Za otrzymaną pościel, sprzęt i inne wyposażenie pokoju oraz za urządzenia 
w pomieszczeniach ogólnego użytku mieszkańcy odpowiadają indywidualnie, 
a w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy - solidarnie.

8. Wymiana pościeli następuje co 14 dni.
9. Mieszkaniec nie może udostępniać pokoju osobom trzecim.
10. Osoby niezameldowane w domach studenckich mogą przebywać w budynku 

gościnnie w godzinach 7:00-22:00 za wiedzą administracji domu studenckiego.
11. Administracja domów studenckich może odmówić przyjęcia mieszkańca, który 

podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności 
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poprzez wyrządzenie szkody w mieniu lub pracownikom bądź innym osobom 
przebywającym w domu studenckim.

12. W przypadku rezygnacji mieszkańca z pobytu w trakcie trwania doby, 
mieszkańcowi nie przysługuje zwrot opłaty za daną dobę.

13. W przypadku zakwaterowania do 30 dni innych osób (z wyjątkiem studentów 
cywilnych, słuchaczy kursów oraz podchorążych) nie jest sporządzany protokół 
zdawczo-odbiorczy.

§6

1. Mieszkaniec domu studenckiego zamieszkuje w pokoju, w którym został 
zakwaterowany.

2. Mieszkaniec ma prawo do zamiany pokoju po uzyskaniu zgody kierownika domów 
studenckich na podstawie złożonego podania z wyjaśnieniem.

3. Dokonywanie zmiany w stanie umeblowania oraz zmiany w wystroju pokoju 
wymaga uzyskania uprzedniej zgody kierownika domów studenckich. Dotyczy 
to w szczególności wiercenia dziur w ścianach, wbijania gwoździ, montowania 
własnych mebli, wymiany mebli między pokojami, wynoszenia mebli z pokoju.

§7

1. Zakwaterowanie słuchacza kursów następuje na podstawie skierowania 
przedstawionego w recepcji domów studenckich.

2. Słuchacze kursów zobligowani są przestrzegać regulaminu Kursów Lotniczej 
Akademii Wojskowej.

3. Po przydzieleniu miejsca zakwaterowania słuchacz kursów jest zobowiązany 
do zapoznania się z obowiązującym regulaminem oraz do podpisania protokołu 
przekazania pokoju.

§8
1. Za zawinione uszkodzenia urządzeń lub wyposażenia, straty i szkody w mieniu 

domu studenckiego mieszkaniec ponosi odpowiedzialność materialną (podstawą 
obciążenia mieszkańca jest protokóf zniszczenia nr .... którego wzór stanowi 
załącznik nr 3).

2. Jeżeli mieszkaniec dobrowolnie, w terminie 7 dni od daty wezwania do zapłaty, 
nie wpłaci należności za spowodowane straty i szkody w mieniu domu 
studenckiego, kierownik domów studenckich sporządza oświadczenie 
o potrącenie tej kwoty z kaucji (w 2 egzemplarzach). Jeden egzemplarz 
oświadczenia o potrąceniu niezwłocznie doręcza mieszkańcowi. Po dokonaniu 
potrącenia mieszkaniec zobowiązany jest uzupełnić kaucję do kwoty 
odpowiadającej pienA/otnej wysokości kaucji.

3. W przypadku, kiedy kierownik domów studenckich nie może od mieszkańca 
wyegzekwować w trybie określonym w ust. 2 należności za wyrządzone szkody 
materialne lub gdy wysokość szkody przekracza kwotę kaucji, zobowiązany jest 
powiadomić o zaistniałym fakcie Kanclerza.
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4. Jeżeli należność za spowodowane szkody nie może zostać wyegzekwowana 
od studenta kierownik domów studenckich zobowiązany jest również powiadomić 
komisję dyscyplinarną ds. studentów.

5. Administracja domów studenckich nie ponosi odpowiedzialności materialnej 
za prywatne rzeczy mieszkańców pozostawione w budynku.

lit. Opłaty

§9

1. Wysokość opłat za zakwaterowanie w domu studenckim określa aktualne 
zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie odpłatności za zakwaterowanie 
w domach studenckich Lotniczej Akademii Wojskowej.

2. Przy ustalaniu wysokości opłat za zakwaterowanie dla studentów cywilnych, 
słuchaczy kursów oraz podchorążych brane są pod uwagę wyłącznie koszty 
związane z utrzymaniem miejsca w domu studenckim.

3. Przed zawarciem umowy o zakwaterowanie mieszkaniec domu studenckiego 
po otrzymaniu informacji o przydziale miejsca uiszcza opłatę rezerwacyjną 
w wysokości jednomiesięcznej opłaty za miejsce w pokoju dwuosobowym 
w domu studenckim.

4. W wyjątkowych przypadkach opłata rezerwacyjna może zostać wpłacona wraz 
z pierwszą opłatą za zakwaterowanie. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej powoduje 
utratę miejsca w domu studenckim.

5. Opłata rezePA^acyjna po zakwaterowaniu studenta uznawana jest za kaucję.
6. Kaucja przeznaczona jest na pokrycie strat spowodowanych zniszczeniem 

lub utratą urządzeń i sprzętów w pomieszczeniach domu studenckiego z przyczyn 
zawinionych przez mieszkańca, na zabezpieczenie kosztów za zakwaterowanie 
w przypadku wcześniejszej rezygnacji z miejsca w domu studenckim. Wniosek 
o pokrycie niezapłaconej opłaty za zakwaterowanie z kaucji stanowi załącznik nr 4 
do regulaminu. Kaucja jest rozliczana przy ostatniej wpłacie za zakwaterowanie 
w danym roku akademickim na podstawie wniosku o zwrot kaucji, który stanowi 
załącznik nr 5 do regulaminu. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi w ciągu 
21 dni od wykwaterowania.

7. Mieszkaniec zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zakwaterowanie w domu 
studenckim za dany miesiąc w terminie do 15-ego dnia danego miesiąca, za który 
dokonywana jest płatność, a w przypadku zakwaterowania od połowy miesiąca - 
do 25-ego dnia tego miesiąca. W przypadku kwaterowania pracowników LAW 
wysokość opłaty należnej za dany miesiąc zostanie wyliczona po zakończeniu 
każdego miesiąca kalendarzowego, a zapłata należności z tytułu zakwaterowania 
realizowana będzie najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
kalendarzowym, za który dokonywana jest płatność.

8. Okresem rozliczeniowym zakwaterowania jest jeden miesiąc, przy czym 
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczanie w okresach 
półmiesięcznych.
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9. Jeżeli okres zamieszkania jest krótszy niż miesiąc i me rozpoczyna się lub nie 
kończy na początku albo w połowie miesiąca do ustalenia wysokości opłaty brana 
jest pod uwagę ilość dni zamieszkania: przy zakwaterowaniu do 15 dni (włącznie) 
opłata wynosi połowę obowiązującej sławki, przy zakwaterowaniu powyżej 15 dni 
- opłata jest uiszcza w pełnej wysokości.

10. W przypadku zakwaterowania do 30 dni oplata pobierana zgodnie 
z obowiązującym zarządzeniem Rektora - Komendanta w sprawie odpłatności 
za zakwaterowanie według stawek dobowych, po uprzednim uzgodnieniu tego 
sposobu rozliczenia z kierownikiem domów studenckich.

11. Należność za zamieszkanie w domu studenckim mieszkaniec (student) 
zakwaterowany na podstawie umowy uiszcza na indywidulany nr konta wskazany 
w umowie

12. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, mieszkaniec otrzymuje w ciągu 
siedmiu dni roboczych upomnienie, które może zostać wysłane studentowi drogą 
elektroniczną (na e-mail studenta), doręczone mu osobiście lub wysłane na adres 
korespondencyjny wskazany w umowie.

13. W przypadku nieuregulowania płatności za zakwaterowanie, które przekraczają 
dwa miesiące mieszkaniec otrzymuje ostateczne wezwanie do zapłaty zadłużenia.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 opłatę należy uiścić w terminie siedmiu 
dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem utraty zakwaterowania w domu 
studenckim.

15. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w domu studenckim powyżej pół 
miesiąca mieszkaniec zostaje wykwaterowany administracyjnie, a ostateczne 
wezwanie do zapłaty zostaje mu doręczone listownie, za potwierdzeniem odbioru. 
Wzór wezwania do zapłaty stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

16. Jeżeli w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty nie zostanie zapłacona cała 
należność przysługująca LAW należność ta podlega dochodzeniu na drodze 
postępowania sądowego.

17. Ponowne zakwaterowanie mieszkańca w domu studenckim na nowy rok 
akademicki może nastąpić wyłącznie po uiszczeniu zaległych opłat za miejsce 
w domu studenckim wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie tych 
opłat naliczonymi od dnia wymagalności opłat do dnia zapłaty.

18. Każdy student (będący mieszkańcem) ma prawo wystąpić z wnioskiem 
do Kanclerza o przedłużenie terminu zapłaty za miejsce w domu studenckim, 
w którym proponuje nowy termin płatności, opisuje swoją sytuację materialną 
(dochodową) oraz podaje inne okoliczności uzasadniające przedłużenie terminu 
zapłaty. Wniosek ten powinien zostać złożony przed terminem płatności opłaty 
za zakwaterowanie. Wniosek o przedłużenie terminu zapłaty musi zostać 
zaopiniowany przez kierownika domów studenckich. Decyzję o przedłużeniu 
terminu zapłaty za miejsce w domu studenckim podejmuje Kanclerz. Decyzja 
Kanclerza jest ostateczna. Kanclerz nie jest związany zaproponowanym przez 
mieszkańca terminem płatności opłaty za zakwaterowanie.
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19. Ewidencję opłat oraz wszystkie kwestie związane z opłatami prowadzi 
administracja domów studenckich na podstawie danych otrzymywanych 
z Kwestury.

20. W przypadku nadpłaty opłat za zakwaterowanie w domu studenckim za dany 
miesiąc, mieszkańcowi przysługuje jej zwrot na podstawie wniosku do Kwestora, 
któiy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu

IV. Wykwaterowanie

§10

1. Mieszkaniec zobowiązany jest zgłosić w administracji domów studenckich 
rezygnację z zakwaterowania 7 dni przed planowanym wykwaterowaniem.

2. Przed wykwaterowaniem mieszkaniec ma obowiązek rozliczyć się z wszelkich 
zobowiązań związanych z zamieszkiwaniem w domu studenckim na podstawie 
karty rozliczenia z domem studenckim, która stanowi załącznik nr 8 
do regulaminu.

3. Brak rozliczenia z domem studenckim może skutkować nieprzydzieleniem miejsca 
zakwaterowania w następnym roku akademickim, zgodnie z § 9 ust, 17 regulaminu, 
a w przypadku niedokonania opłaty za zakwaterowania także pod rygorem 
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

4. Mieszkaniec powinien poinformować administrację domów studenckich 
o niekorzystaniu z miejsca przez okres dłuższy niż 15 kolejnych dni. Brak takiej 
informacji traktowane jest jako rezygnacja z dalszego korzystania z miejsca 
w domu studenckim.

5. Jeżeli współmieszkaniec pokoju w domu studenckim wyprowadzi się wcześniej niż 
to jest określone w umowie o zakwaterowanie w domu studenckim kierownik 
domów studenckich ma prawo zakwaterować na to miejsce inną osobę 
zakwalifikowaną do zakwaterowania przez komisję ds. zakwaterowania. 
Z przyczyn organizacyjnych kierownik domów studenckich może przekwaterować 
pozostającego współmieszkańca do innego pokoju dając mieszkańcowi 3 - dniowy 
termin do zmiany pokoju.

6. Mieszkaniec nie może pozostawić swoich rzeczy osobistych w pokoju na okres 
wakacji, gdyż pokój ten może być wykorzystany do zakwaterowania innych osób 
w tym okresie, bądź też mogą być prowadzone w nim prace remontowo- 
konserwacyjne.

7. Wszelkie sprawy dotyczące kwaterowania w okresie wakacyjnym są uzgodnione 
w administracji domów studenckich.

8. W okresie wakacji mieszkaniec uiszcza opłatę za miejsce w domu studenckim 
w wysokości określonej w aktualnym zarządzeniu Rektora-Komendanta 
w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Lotniczej 
Akademii Wojskowej.

9. Odbiór pokoju przed wykwaterowaniem przeprowadza administracja domów 
studenckich.
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10.w przypadku wykwaterowania się przed terminem zawartym w umowie, 
mieszkaniec zobligowany jest do złożenia wypowiedzenia umowy 
o zakwaterowanie..., która stanowi załącznik nr 9 do regulaminu

§11

1. Mieszkaniec traci prawo do zamieszkania w domu studenckim w razie:
1) niezakwaterowania się w domu studenckim w wyznaczonym terminie;
2) nieuzasadnionego niekorzystania z przyznanego miejsca w domu studenckim 

przez okres dłuższy niż 1 tydzień;
3) niezapłacenia opłaty rezerwacyjnej z wyjątkami § 9 ust. 4;
4) zalegania z opłatami za miejsce w domu studenckim - zgodnie z § 9 ust.14:
5) odstąpienia miejsca w domu studenckim nieuprawnionej osobie:
6) naruszenia przez osobę odwiedzającą mieszkańca postanowień niniejszego 

regulaminu;
7) w przypadku studenta LAW zawieszenia w prawach studenta w trybie 

postępowania wyjaśniającego tub dyscyplinarnego;
8) w przypadku studenta LAW skreślenia z listy studentów;
9) w przypadku studenta LAW rozpoczęcia urlopu od zajęć, o którym mowa

w regulaminie studiów;
10) pisemnej informacji mieszkańca o rezygnacji z przydzielonego miejsca 

w domu studenckim złożonego przed zawarciem umowy o zakwaterowanie 
i przed zakwaterowaniem;

11) rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, jak np. akt wandalizmu;
12) wygaśnięcia umowy o zakwaterowanie mieszkańca w danym roku 

akademickim.
2. Decyzję pozbawiającą mieszkańca prawa do zamieszkiwania w domu studenckim 

podejmuje komisja ds. zakwaterowania. Od decyzji komisji ds. zakwaterowania 
student ma prawo odwołać się do Kanclerza w ciągu 7 dni od daty otrzymania 
decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Wzór decyzji komisji ds. 
zakwaterowania pozbawiającej studenta prawa do zamieszkiwania w domu 
studenckim stanowi załącznik nr 10 do regulaminu. Decyzja Kanclerza wydana 
na skutek odwołania jest ostateczna.

3. Mieszkaniec ma obowiązek opuszczenia domu studenckiego w terminie do 3 dni:
1) od dnia otrzymania decyzji komisji ds. zakwaterowania, w przypadku braku 

odwołania;
2) od dnia otrzymania decyzji Kanclerza utrzymującej w mocy decyzję komisji 

ds. zakwaterowania, w przypadku złożenia przez mieszkańca odwołania.
4. W przypadku dobrowolnego nieopuszczenia zajmowanego pokoju przez 

mieszkańca, może on zostać wykwaterowany administracyjnie przez komisję 
składającą się z kierownika domów studenckich lub pracownika go zastępującego 
i innego mieszkańca domu studenckiego. Rzeczy osobiste wykwaterowanego 
zabezpieczone zostają w domu studenckim. Z wykwaterowania administracyjnego 
sporządzany jest protokół na piśmie, podpisany przez wszystkich członków komisji. 
Protokół sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
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dla każdej strony. Zabezpieczone rzeczy osobiste zostają komisyjnie zniszczone 
w przypadku nieodebrania ich w terminie 2 lat od wykwaterowania 
administracyjnego.

V. Prawa i obowiązki mieszkańców domów studenckich

§12

1. Mieszkaniec domu studenckiego rna prawo do;
1) zgłoszenia do Samorządu Studentów potrzeby interwencji w przypadku 
naruszenia jego praw;

2) wejścia i wyjścia z domu studenckiego o każdej porze;
3) korzystania z urządzeń w pokoju, w którym ma przydzielone miejsce;
4) korzystania z urządzeń i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku;
5) dokonania zmiany miejsca w pokoju lub zmian w wyposażeniu pokoju zgodnie 
z postanowieniami § 6 oraz umowy o zakwaterowanie;

6) korzystania z wymiany pościeli;
7) przyjmowania gości według zasad określonych w § 16 ust. 1;
8) organizowania spotkań towarzyskich do godz. 22:00;
9) korzystania z urządzeń wypożyczonych w administracji domów studenckich 
(żelazko, deska do prasowania, odkurzacz itp.).

2. Mieszkaniec ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju 
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych 
powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

3. Mieszkaniec powinien zawiadomić administrację domu studenckiego o wystąpieniu 
szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4. W przypadku naruszenia przez mieszkańca lub osoby, za którą odpowiada, 
postanowień Regulaminu administracja domów studenckich może odmówić 
dalszego świadczenia usług takiej osobie. Mieszkaniec zobowiązany jest 
do uregulowania należności zarówno za dotychczasowe usługi, za ewentualne 
zniszczenia oraz zmuszony jest opuścić dom studencki.

5. Każdorazowo opuszczając pokój mieszkaniec powinien ze względu 
bezpieczeństwa, wyłączyć światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz sprawdzić 
zamknięcie drzwi.

6. Administracja domów studenckich zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia 
do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, 
przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów 
wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

7. Administracja domów studenckich nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub 
utratę pojazdu należącego do mieszkańca, przedmiotów w nim pozostawionych 
na parkingu przed budynkiem.

8. Cisza nocna obowiązuje w godz.22.00 do godz.6.00 dnia następnego.
9. Mieszkaniec ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień 

w jakości świadczonych usług oraz zniszczeń w wyposażeniu pokoju.
10. Wszelkie reklamacje przyjmuje administracja domu studenckiego.
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11. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu uchybień 
w standardzie świadczonych usług.

§13
Mieszkaniec domu studenckiego jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego 
wychowania, bezpieczeństwa oraz przepisów porządkowych związanych 
z funkcjonowaniem domu studenckiego. W szczególności mieszkaniec domu 
studenckiego jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;
2) przestrzegania przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotyczących przeciwdziałania narkomani;
3) wykonywania poleceń porządkowych administracji domów studenckich;
4) zachowania się względem personelu domów studenckich w sposób właściwy (bez 

arogancji, grubiaństwa);
5) utrzymywania należytej czystości w pokoju i w pomieszczeniach przeznaczonych 

do wspólnego użytkowania:
6) poszanowania mienia stanowiącego wyposażenie domu studenckiego:
7) nieorganizowania handlu i nieuprawiania gier hazardowych w domu studenckim:
8) nieprowadzenia działalności gospodarczej w domu studenckim;
9) odpowiedzialności materialnej za przedmioty oddane do użytku i naprawienia 

zawinionej szkody zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
10) terminowego uiszczania należności z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim;
11) pozostawiania w recepcji klucza do pokoju przy każdorazowym opuszczaniu domu 

studenckiego;
12) okazywania na recepcji ważnej karty mieszkańca, dotyczy studentów 

zakwaterowanych na postawie umowy;
13) przestrzegania przepisów z zakresu bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz 

przepisów porządkowych.

§14

Mieszkańcowi domu studenckiego zabrania się w szczególności:
1) jakiejkolwiek ingerencji w elementy systemu przeciwpożarowego (poza 

uzasadnionym użyciem ręcznego ostrzcgacza pożarowego) i wizyjnego pod 
groźbą natychmiastowego pozbawienia miejsca w domu studenckim;

2) używania w pokojach; kuchenek elektrycznych (gazowych, spirytusowych 
benzynowych), grzejników elektrycznych, żelazek, czajników, piekarników, 
opiekaczy, frytkownic oraz innych urządzeń emitujących ciepło mogących 
stanowić zagrożenie pożarowe i nie będących na wyposażeniu domu 
studenckiego;

3) pozostawiania bez nadzoru włączonych urządzeń zasilanych energią elektryczną;
4) używania ognia otwartego oraz wykonywania innych czynności w wyniku których 

następuje zadymienie bądź zamgławianie pomieszczeń:
5) palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
6) nieuzasadnionego używania podręcznego sprzętu przeciwpożarowego;
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7) budynki objęte są systemem przeciwpożarowym, najmniejsze zadymienie 
pomieszczenia spowoduje samoistne włączenie systemu alarmowego, 
z jednoczesnym powiadomieniem i przyjazdem straży pożarnej;

8) kosztami związanymi z nieuzasadnionym przyjazdem straży pożarnej, zostanie 
obciążona osoba, która spowodowała uruchomienie systemu:

9) samodzielnego naprawiania, przerabiania, zakładania instalacji elektrycznych. 
RTV, telefonicznych, komputerowych, wodno-kanalizacyjnych, itp.;

10) parkowania pojazdów samochodowych przed budynkiem domu studenckiego, 
w miejscu przebiegu drogi pożarowej;

11) niezgodnego z przeznaczeniem używania wyposażenia znajdującego się 
w pomieszczeniach:

12) wynoszenia sprzętu będącego na wyposażeniu poszczególnych pomieszczeń;
13) przerabiania zamków w drzwiach i dorabiania kluczy, niszczenia ścian, drzwi, 

kabin windowych oraz wyposażenia pokoi mieszkalnych i pomieszczeń ogólnego 
użytku;

14) wrzucania do urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych bądź technicznych odpadów 
lub przedmiotów, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie, wadliwe działanie, 
pożar lub zapchanie;

15) wrzucania niesegregowanych odpadów komunalnych - śmieci do worków 
przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów (makulatura, szkło, tworzywa 
sztuczne);

16) wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów lub wylewania płynów;
17) wnoszenia i przechowywania broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, 

pirotechnicznych itp.;
18) wnoszenia i przechowywania ładunków niebezpiecznych, materiałów 

łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych;
19) wnoszenia i spożywania alkoholu.

§15

1. W przypadku braku ciągłości pracy recepcji w domu studenckim mieszkaniec 
zobowiązuje się na piśmie do:
1) dbałości o właściwe zamykanie drzwi do pomieszczeń, do których Uczelnia 

umożliwia dostęp przy użyciu klucza;
2) niewpuszczania osób postronnych na teren budynku;
3) niezwłocznego zgłaszania do administracji domu studenckiego obecności osób 

nieupoważnionych do przebywania na terenie budynku;
4) powiadamiania administracji domów studenckich o wszelkich sytuacjach 

stanowiących potencjalne zagrożenie dla mieszkańców I mienia;
5) pokrycia kosztów naprawy lub dorobienia zgubionego lub uszkodzonego 

klucza.
2. Przy meldowaniu w domu studenckim Dedal i Ikar każdy mieszkaniec otrzymuje 

jedną kartę magnetyczną do drzwi i jest za nią odpowiedzialny do końca pobytu.
3. Opłata za zgubienie lub zniszczenie karty magnetycznej lub kluczy wynosi 

50 złotych, opłatę regulujemy w administracji domów studenckich.
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4. Domy studenckie nie przyjmują zwierząt ze względu na komfort pobytu wszystkich 
mieszkańców.

VI. Zasady funkcjonowania domu studenckiego

§16

1. Odwiedziny w pokojach odbywać się mogą za zgodą współmieszkańców 
codziennie w godzinach od 7:00 do 22:00 przy zachowaniu następujących zasad:

1) odwiedzający okazuje swój dokument tożsamości ze zdjęciem u dyżurującego 
recepcjonisty;

2) odwiedzający ma obowiązek podania recepcjoniście imienia i nazwiska oraz 
numeru pokoju osoby odwiedzanej;

3) odwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego 
regulaminu;

4) osoba odwiedzana jest odpowiedzialna za zachowanie odwiedzającego.
2. W godzinach od 22:00 do 6:00 w domu studenckim obowiązuje cisza nocna. 

Nie powinna ona naruszać ogólnie przyjętych reguł dotyczących ciszy nocnej 
w miejscach publicznych.

3. Drzwi wejściowe domu studenckiego w godzinach od 22:00 do 6:00 są zamknięte. 
Recepcjonista zobowiązany jest otworzyć je mieszkańcom domu studenckiego.

4. Osoba odwiedzająca, niebędąca mieszkańcem domu studenckiego, może 
w uzasadnionych przypadkach odpłatnie korzystać z noclegu w domu studenckim 
w pokoju gościnnym lub pokoju osoby odwiedzanej.

5. Nocleg w pokoju osoby odwiedzanej może odbywać się po wyrażeniu zgody przez 
kierownika domów studenckich i współmieszkańców tego pokoju.

6. Osoba korzystająca z noclegu uiszcza opłatę w wysokości zgodnej 
z aktualnym zarządzeniem w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach 
studenckich w recepcji domów studenckich.

7. Rezerwacji noclegu w pokoju gościnnym dla osoby odwiedzającej dokonuje 
mieszkaniec domu studenckiego w recepcji z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem.

8. Bez konieczności informowania mieszkańców mogą być przeprowadzane kontrole 
w pokojach domu studenckiego w sytuacjach, gdy:

1) istnieje podejrzenie o prowadzenie działalności zagrażającej zdrowiu i życiu lub 
naruszającej porządek prawny;

2) poważnie naruszono przepisy niniejszego regulaminu:
3) wykryto awarię wymagającą natychmiastowej naprawy;
4) wymagany jest przegląd techniczny instalacji.

9. Kierownik domów studenckich może dokonać kontroli pokoju podczas 
nieobecności mieszkańców jedynie komisyjnie i tylko z ważnych powodów. Komisja 
powinna liczyć co najmniej 3 osoby. Komisję powołuje kierownik domów 
studenckich. W przypadku komisyjnego wejścia do pokoju podczas nieobecności 
mieszkańców konieczne jest sporządzenie protokołu i powiadomienie o tym fakcie 
mieszkańców pokoju.
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§17

1. Wszelkie usterki w pokojach winny być zgłaszane przez mieszkańców 
w administracji domu studenckiego.

2. Zgłoszona usterka lub awaria musi być odnotowana przez pracownika administracji 
w zeszycie usterek i awarii,

3. Zgłoszenie awarii oznacza wyrażenie zgody na wejście do pokoju nawet podczas 
nieobecności mieszkańców.

4. Niezgłoszona przez mieszkańca usterka lub awaria, która spowoduje zniszczenie 
wyposażenia pokoju lub infrastruktury budynku obciąża go materialnie.

5. Na terenie domu studenckiego zabronione jest samowolne zakładanie 
i przerabianie wszelkich instalacji.

VII. Pomieszczenia socjalne

§ 18

1. W domu studenckim znajdują się pomieszczenia ogólnego użytku - kuchnia oraz 
pralnia, z których ma prawo korzystać każdy mieszkaniec domu studenckiego.

2. Pełną odpowiedzialność za pomieszczenie socjalne w chwili użytkowania ponosi 
mieszkaniec, który pobrał klucz do danego pomieszczenia.

3. Klucze do pomieszczeń socjalnych wydawane są w recepcji, nie mogą być 
przekazywane bezpośrednio osobom trzecim, z pominięciem recepcji.

4. Szczegółowe zasady korzystania ze wszystkich pomieszczeń ogólnego użytku 
ustala kierownik domów studenckich w porozumieniu z mieszkańcami w formie 
regulaminu umieszczonego w pomieszczeniach.

5. Sprzęt ogólnego użytku pobrany z recepcji należy zwracać niezwłocznie 
po zakończeniu jego użytkowania.

VIII. Utrzymanie czystości

§19

1. Mieszkaniec zobowiązuje się do codziennego sprzątania przydzielonego pokoju, 
przedpokoju oraz przyległe do nich łazienki.

2. W celu utrzymania należytej higieny w pokoju mieszkańcy mają obowiązek 
codziennie wynieść śmieci do śmietnika znajdującego się na zewnątrz domu 
studenckiego.

3. Po skorzystaniu z pomieszczenia ogólnego użytku (pralni, kuchni) mieszkańcy 
mają obowiązek pozostawić po sobie należyty porządek,

4. V\/szystkie pomieszczenia ogólnego użytku w domu studenckim, a także korytarze 
i klatki schodowe sprzątane są codziennie przez pracowników gospodarczych 
domu studenckiego.

5. Kierownik domów studenckich ma prawo do kontroli czystości w pokojach 
mieszkalnych i przyległych do nich łazienkach.

6. W przypadku nieprzestrzegania należytej higieny i porządku kierownik domów 
studenckich ma prawo udzielić mieszkańcowi upomnienia, nagany, 
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a w przypadku braku reakcji ze strony mieszkańca skreślić go z listy mieszkańców 
domu studenckiego.

IX. Ustalenia końcowe

§20

1. Klucze do pokoi wydawane są wyłącznie osobom posiadającym kartę mieszkańca 
stwierdzającą zakwaterowanie w danym pokoju.

2. Wszelkie obwieszczenia administracji domów studenckich, kierowane 
do mieszkańców wywieszane są na specjalnie w tym celu zamontowanych 
w widocznych miejscach tablicach ogłoszeń.

3. Na tablicach ogłoszeń mogą być wywieszane ogłoszenia parafowane przez 
kierownika domów studenckich.

4. Kierownik domów studenckich sprawuje nadzór nad przestrzeganiem postanowień 
niniejszego regulaminu i podejmuje stosowne środki wobec mieszkańców, którzy 
się do niego nie stosują.

5. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu, dotyczących 
opłat za zakwaterowanie stosuje się aktualne zarządzenie Rektora-Komendanta 
w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Lotniczej 
Akademii Wojskowej lub decyduje Rektor-Komendant LAW.

6. Wszelkie kwestie sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące 
funkcjonowania mieszkańców w domu studenckim podejmuje Kanclerz w razie 
potrzeby w porozumieniu z kierownikiem domów studenckich.

Zał. 10 na 17 str.
Zał. nr 1 a, 1 b i 1 d - Umowy o zakwaterowanie w domu studenckim - na 6 str.
Zał. nr 1c - Wniosek o zakwaterowanie w domu studenckim - na 2 str.
Zał. nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy wyposażenia pokoju w domu studenckim - na 1 str.
Zał. nr 3 - Protokół zniszczenia - na 1 sir.
Zał. nr 4 - Wniosek o pokrycie niezapłaconej opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim z kaucji za 
rok akademicki 20 .. / 20 ... - na str. 1
Zał. nr 5 - Wniosek o zwrot kaucji za zakwaterowanie rok akademicki 20... / 20... - na 1 sir.
Zał. nr 6 - Wezwanie do zapłaty - na 1 str.
Zał. nr 7 - Wniosek o zwrot nadpłaty za zakwaterowanie w Domu Studenckim LAW - na 1 sir.
Zał. nr 8 - Karta rozliczenia z domem studenckim - na 1 sir.
Zał. nr 9-Wypowiedzenie umowy o zakwaterowanie nr... - na 1 sir.
Zał. nr 10 - Decyzja Komisji ds. zakwaterowania - na 1 str.
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Załącznik nr 1a
do Regulaminu Domów Studenckich

Umowa nr /DS /....................
o zakwaterowanie studenta w domu studenckim

zawarta w Dęblinie w dniu . . pomiędzy:
Lotniczą Akademią Wojskową, ul. Dywizjonu 303 Nr 35, 08 - 521 Dęblin, reprezentowaną 
przez Kanclerza .............................................................. działającego z upoważnienia
Reklora-Komendanta zwa/Jći w dalszej części umowy ..LAW

a Panem/Panią________________________________________________________________
Nazwisko i imię studenta:
Adres zamieszkania:
PESEL:
Wydział: Rok studiów: Rodzaj studiów

zwanym/ą dalej ..Mieszkaricem’'

o następującej treści:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest korzystanie z miejsca przyznanego w domu 
studenckim , w pokoju .... osobowym o nr stanowiącym własność 
LAW.

2. Niniejszą umowę zawiera się na okres trwania studiów Mieszkańca w roku akademickim 
/  Ij. na okres od  do  z wyłączeniem miesięcy 

wakacyjnych, tj. miesiąca lipca. sierpnia oraz września.
3. Mieszkaniec zobowiązuje się do uiszczania na rzecz LAW opłaty za miejsce w domu 

studenckim, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej umowy, wg aktualnego zarządzanie 
Rektora - Komendanta w sprawie opłat za zakwaterowanie w domach studenckich, 
za każdy miesiąc do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, za który dokonywana jest płatność, 
a w przypadku zakwaterowania od połowy miesiąca - do 25-ego dnia tego miesiąca. 
Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy LAW nr  
W tytule przelewu należy wskazać „opłata za zakwaterowanie w DS za miesiąc

4. LAW zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty, o której mowa w punkcie 
3 niniejszej umowy, w danym roku akademickim.

5. W przypadku dokonania przez LAW zmiany wysokości opłaty za miejsce w domu 
studenckim Mieszkańcowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy 
ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w ciągu 
trzydziestu dni od dokonania zmiany,

6. Zmiana przez Mieszkańca miejsca zakwaterowania w domu studenckim, o którym mowa 
w punkcie 1 niniejszej umowy oraz dokonanie zmiany przez LAW wysokości opłaty, 
o której mowa w punkcie 3 niniejszej umowy, nie powoduje zmiany niniejszej umowy i nie 
wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty za miejsce w domu studenckim Mieszkaniec 
zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia w wysokości 
i terminie określonym w wezwaniu.

8. Mieszkaniec oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu domów 
studenckich LAW oraz z obowiązującymi w domu studenckim instrukcjami, zarządzeniami 
i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz ponoszenia wszelkich konsekwencji 
wynikających z ich nieprzestrzegania.

9. Warunkiem zawarcia przez Mieszkańca niniejszej umowy jest uiszczenie na rzecz LAW 
opłaty rezerwacyjnej w wysokości jednomiesięcznej opłaty za miejsce w pokoju 
dwuosobowym domu studenckiego w danym roku akademickim, która po zakwaterowaniu 
studenta staje się kaucją, celem zabezpieczenia roszczeń LAW.
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10. Zwrot kaucji nastąpi po rozwiązaniu umowy i dokonaniu rozliczenia Mieszkańca, zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu domu studenckiego LAW i zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy.

11. Mieszkaniec traci prawo do zamieszkania w domu studenckim, a niniejsza umowa ulega 
rozwiązaniu zgodnie z zapisami § 11 regulaminu domów studenckich LAW.

12. LAW oświadcz.!, że w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 11 
regulaminu domów studenckich LAW rozwiązuje umowę o zakwaterowanie w trybie 
natychmiastowym, bez składania odrębnych oświadczeń o rozwiązaniu niniejszej umowy. 
Rozwiązanie niniejszej umowy następuje z dniem, w którym decyzja komisji ds. 
zakwaterowania jest ostateczna (tj. w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin do 
złożenia odwołania lub w dniu otrzymania przez Mieszkańca decyzji Kanclerza 
utrzymującej w mocy decyzję komisji ds. zakwaterowania) lub w przypadku rażącego 
naruszenia regulaminu domów studenckich LAW w dniu, w którym decyzja kierownika 
domów studenckich została doręczona Mieszkańcowi.

13. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez którąkolwiek ze stron umowy 
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

14. W przypadkach, o których mowa w punkcie 11-13 niniejszej umowy, przed dokonaniem 
formalności związanych z wykwaterowaniem z domu studenckiego, Mieszkaniec jest 
zobowiązany do uiszczenia na rzecz LAW należnych i wymaganych opłat za miejsce 
w domu studenckim, określonych w niniejszej umowie.

15. W razie rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia Mieszkaniec zobowiązany jest 
do opuszczenia zajmowanego lokalu w terminie wyznaczonym przez kierownika domów 
studenckich LAW. W przypadku niedopełnienia przez Mieszkańca tego obowiązku, 
kierownik domów studenckich jest upoważniony do przeniesienia ruchomości Mieszkańca 
do magazynu na koszt i ryzyko Mieszkańca, na co Mieszkaniec wyraża zgodę.

16. Mieszkaniec wyraża zgodę na potrącanie ze świadczeń wypłacanych przez LAW oraz 
z kaucji należności przysługujących LAW z tytułu realizacji niniejszej umowy, 
w przypadku ich nieterminowego uiszczania przez Mieszkańca.

17. W przypadku, o którym mowa w punkcie 16 niniejszej umowy Mieszkaniec zobowiązany 
jest uzupełnić różnicę powstałą w wyniku potrącenia z kaucji w terminie 14 dni od daty 
potrącenia. W przypadku nieuiszczenia różnicy w w/w terminie LAW przysługuje prawo 
rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

18. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
z zastrzeżeniem postanowień punktu 6 niniejszej umowy.

19. Mieszkaniec zobowiązany jest do informowania LAW o każdorazowej zmianie miejsca 
zamieszkania (miejsca korespondencji) pod rygorem uznania za skutecznie doręczone 
pisma (decyzje, oświadczenia) kierowane na ostatnio podany przez Mieszkańca adres.

20. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy sądem 
właściwym dla ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby LAW.

21. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

(podpis Mieszkańca) (podpis Kanclerza LAW)
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Załącznik nr lb
do Regulaminu Domów Studenckich

Agreement No. . . Dormitory/20.,,/20...
on the student accommodation in dormitory

concluded in Dęblin on between
Military University of Aviation, ul Dywizjonu 303 No 35. 08 - 521 Dęblin, represented by 
Chancellor  acting under the authority of Rector-Commandant of MUA, hereinafter 
referred to as 'MUA' 
and Mr/Mrs

hereinafter referred to as 'Resident'

Surname and first name of the student:
Address of residence:
ID number personal identification numer (PESEL):
Faculty: Year of study Mode of study:

which reads as follows
1. Subject of the Agreement is the use by the Resident of a place granted by MUA in  

dormitory, in the room No which is the property of MUA.
2. The Agreement is concluded for the duration of the Resident's study in the 20...120... 

academic year. i.e. for the period from ... to .... excluding holiday months, i.e. July. August 
and September.

3. The Resident shall undertake to pay a fee to MUA for a place in the dormitory referred to in 
point 1 of the Agreement, according to the price list in force In a given academic year 
at MUA. for each month up to the 15th day of the calendar month for which payment 
is made, and in the case of accommodation from the mid-month - to the 25th of that month. 
The fee is paid to MUA's bank account no The transfer title should state: "payment for 
accommodation in dormitory for the month of

4. MUA reserves the right to change the amount of the fee referred to in point 3 in a given 
academic year.

5. In case of a change of the fee made by MUA for a place in the dormitory, the Resident has 
the right to terminate the Agreement with immediate effect in writing, on penalty 
of nullity, within thirty days since the date on which the change was made.

6. The Resident’s change of accommodation In the dormitory, referred to in point 1 of the 
Agreement, and the change of the amount of the fee made by MUA, referred to in point 
3 of the Agreement, shall not have the effect of modifying the Agreement.

7. In case of a delay in payment of the fee for a place in the dormitory,the Resident undertakes 
to pay statutory interest for each day of such delay in the amount and within the deadline 
set in the notice.

8. The Resident states that they have acquainted themselves with the provisions of the MUA 
dormitory regulations, the instructions and ordinances and they undertake 
to comply with them and bear all the consequences resulting from non-compliance.

9. The condition for the Resident to conclude the Agreement is to the payment of the booking 
fee to MUA which, after checking in in the dormitory, becomes a deposit 
of monthly accommodation fee to secure claims of MUA.

10. The deposit will be refunded upon termination of the Agreement and after the clearance 
of accounts of the Resident in accordance with the provisions of MUA dormitory regulations 
and in accordance with the provisions of the Agreement.

11. A Resident loses the right of residence in the dormitory, and the Agreement shall 
be terminated in the following cases;
1) Failure to take up occupancy in the dormitory within the prescribed period.
2) Unjustified no-show in the dormitory for the period of time exceeding 2 weeks.
3) Non- payment of the booking fee.
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4) Non-paymeii( of accommodation and other fees entitled Io MUA in accordance with the 
regulations of receivables within 2 months from the date in which the debt arose,

5) Giving up a place in the dormitory to an unauthorized person,
6) Violations other than those mentioned in point 1 - 5 of the provisions of these regulations 

by the student or a visitor,
7) Flagrant violation of the dormitory regulations by its Resident and removal from the list 

of dormitory residents,
8) Academic, special or health leave.
9) Suspension in student rights in the course of explanatory or disciplinary proceedings.
10) Expelling the student from the register of students.
11) Written request of the student to resign from the allocated place in the dormitory, 

submitted before the conclusion of the accommodation Agreement and before the start 
of accommodation.

12. MUA shall have the right to terminate the Agreement with immediate effect without prior 
notice regarding termination of the Agreement in the case of circumstances specified 
in point 11. The termination of the Agreement shall be effective on the day in which the 
decision of the accommodation committee is final (i.e. on the day following the day in which 
the deadline for filing the appeal expired or on the day the Resident receives the decision 
of the Chancellor upholding the decision of the accommodation committee) or in the case 
referred to in point 11 (7) on the day in which the dormitory manager's decision was 
delivered to the Resident.

13. The Agreement may be terminated by any of the parties with one month’s notice.
14. In the cases referred to in points 11 to 13 of the Agreement, prior to the completion 

of formalities related to checking out of the dormitory, the Resident is obliged to pay any 
applicable fees to MUA for a place in the dormitory, specified in the Agreement.

15. In the case of termination or expiration of the Agreement, the Resident Is obliged to leave 
their premises within the time limit determined by the manager of MUA dormitory. If the 
Resident fails to fulfill this obligation, the dormitory manager is authorized to transfer the 
Resident's movable property to the warehouse at tho expense and risk of the Resident, 
to which the Resident agrees.

16. The Resident agrees to deduct from the benefits paid by MUA and from the MUA 
receivables deposit under the implementation of the Agreement, in the case of the overdue 
payment of receivables by (he Resident.

17. In the case referred to in point 16 of the Agreement, the Resident is obliged to bear the cost 
of the difference resulting from the deduction from the deposit within 
14 days from the date of the deduction. In the case of non-payment of the difference within 
the above deadline. MUA shall have the right to terminate the Agreement with immediate 
effect.

18. Any amendments to the Agreement shall be made in writing under pain of nullity, subject 
to the provisions of point 6 of the Agreement.

19. The Resident is obliged to inform MUA of any change of residence (correspondence 
address) under pain of acknowledgment of successful delivery of letters (decisions, 
statements) sent to the last address provided by the Resident.

20. In the event of any disputes arising from the implementation of the Agreement, 
the court competent to settle them shall be the competent court for the seat of MUA.

21. The Agreement was drawn up in two identical copies, one for each party.

(Resident signature) (MUA Chancellor signature)
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Załącznik nr 1c
do Regulaminu Domów Studenckich

Rektor - Komendant
Lotniczej Akademii Wojskowej

Wniosek o zakwaterowanie w Domu Studenckim 
pracownika/żołnierza LAW

Dane osobowe___________________________________ ________________________

Imię i nazwisko.................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia...............................................................................................................

PESEL:................................................................................................................................................

Adres stałego miejsca zamieszkania

Telefon kontaktowy.........................................................................................................................

Zatrudnienie / Pełnienie służby____________

Miejsce zatrudnienia / pełnienia służby...................................................................................

Okres, na Jaki wnioskodawca został zatrudniony / pełni służbę w Dęblinie

Zajmowane stanowisko

Podstawa zatrudnienia / pełnienia służby...............................................................................

Uzasadnienie:

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

(miejsce, data, czytelny podpis vmioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania 
o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

(m)ejsce, data, czytelny podpis wnioskodawcy)
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Lotniczą Akademię Wojskową

Realizując obowiązek wynikający z ad 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób lirycznych w związku z przelwarzanicmi danycti osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu (akich danycii oraz ucłiylema dyrektywy 95/4C.V/E (orjólnego lozporządzcnia o ochronie danych), zwanego dalej 
.RODO‘, Lotnicza Akademia Wojskowa inlormuje
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jusi Lulnicza Akademia Wojskowa 

z siedzibą w Dęblinie, przy ul Dywizjonu 303 nr 35. kod pocztowy OS-521.
2) Adrninistialoi powołał inspektora Ocłirony Danycti. nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych 

w LAW. z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu o-maiJ: iQd@ław.mil pl oraz pod numerem letetonu: 261 
517 4 74.

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 (arl 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz, w przypadku pozyty^ego 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 (arl. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.

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

5) Pani/Pana dane osobovze będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający 
z obowiązujących przepisów prawa

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji do domu studenckiego 
oraz zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia w/w procesy

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

8) Przysługuje Pani/Panu pravi« do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Odirony Danycti 
Osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paristw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
10) Pani/Pana dane osobowe me będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej klauzuli Informacyjnej.

(miejsce, data, czytelny podpis)
 

Decyzja Rektora - Komendanta 

z dn
 

Przyznaję Panu / Pani*  

pokój w Domu Studenckim Dedal/lkar* 

na okres od do

Nie przyznaję Panu / Pani*

pokoju w Domu Studenckim Dedal/lkar*

Uzasadnienie decyzji

'niepotrzebne skreślić
Data i podpis
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Załącznik nr 1d
do Regulaminu Domów Studenckich

Umowa nr /DS /...................
o zakwaterowanie pracownika/żolnierza LAW w domu studenckim

zawarta w Dęblinie w dn/i/ pomiędzy:
Lotniczą Akademią Wojskową, ul. Dywizjonu 303 Nr 35, 08 - 521 Dęblin, reprezentowaną
przez Kanclerza ................................................. ........... działającego z upoważnienia
Reklora-Komondania i AW, zwa/tą w dalszej części umowy „LAW

a Panem/Panią
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
PESEL: 

Stanowisko:Miejsce pracy(slużby):
zwanym/ą dalej ..Mieszkańcem"'

o następującej treści

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest korzystanie przez Mieszkańca z pokoju .... osobowego
nr w domu studenckim  stanowiącym własność LAW,

2. Niniejszą umowę zawiera się na okres od do
3. Mieszkaniec zobowiązuje się do uiszczania na rzecz LAW opłaty za zakwaterowanie 

w domu studenckim, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej umowy, wg aktualnego 
zarządzanie Rektora - Komendanta w sprawie opłat za zakwaterowanie w domach 
studenckich w danym roku akademickim. Wysokość opłaty należnej za dany miesiąc 
zostanie wyliczona przez administrację domu studenckiego po zakończeniu każdego 
miesiąca kalendarzowego. Zapłata należności z tytułu zakwaterowania realizowana będzie 
najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, za który 
dokonywana jest płatność.

4. LAW zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty, o której mowa w punkcie 
3 niniejszej umowy. W przypadku zmiany cennika opłat za zakwaterowanie, nie jest 
wymagane sporządzenie aneksu do umowy.

5. W przypadku dokonania przez LAW zmiany wysokości opłaty za zakwaterowanie 
w domu studenckim Mieszkańcowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze 
skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w ciągu 
trzydziestu dni od dokonania zmiany.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim 
Mieszkaniec zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia 
oraz zryczałtowanej opłaty za wezwanie do zapłaty w wysokości i terminie określonym 
w wezwaniu.

7. Mieszkaniec oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami regulaminu, instrukcji 
i zarządzeń obowiązujących w domu studenckim i zobowiązuje się do ich przestrzegania 
oraz ponoszenia wszelkich konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

8. LAW ma prawo rozwiązać umowę o zakwaterowanie w trybie natychmiastowym, 
w następujących przypadkach;
1) niezakwalerowania się Mieszkańca w domu studenckim;
2) nieuzasadnionego niekorzystania z przyznanego pokoju w domu studenckim przez 

okres dłuzszy niż 2 tygodnie;
3) niezapłacenia opłaty za zakwaterowanie oraz zalegania z opłatami z tego tytułu przez 

okres miesiąca;
4) odstąpienia pokoju w domu studenckim nieuprawnionej osobie;
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5) rażącego naruszenia regulaminu domu studenckiego i innych obowiązujących 
instrukcji oraz zarządzeń przez jego Mieszkańca.

9. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez którąkolwiek ze stron umowy 
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

10. W przypadkach, o których mowa w punkcie 8 i 9 niniejszej umowy, przed dokonaniem 
formalności związanych z wykwaterowaniem z domu studenckiego, Mieszkaniec jest 
zobowiązany do uiszczenia na rzecz LAW należnych i wymaganych opłat 
za zakwaterowanie w domu studenckim.

11. W razie rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia Mieszkaniec zobowiązany jest 
do opuszczenia zajmowanego pokoju w terminie wyznaczonym przez kierownika domów 
studenckich LAW. W przypadku niedopełnienia przez Mieszkańca tego obowiązku, 
kierownik domów studenckich jest upoważniony do przeniesienia ruchomości Mieszkańca 
do magazynu na koszt i ryzyko Mieszkańca, na co Mieszkaniec wyraża zgodę.

12. Mieszkaniec wyraża zgodę na potrącanie ze wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
wynikających za stosunku pracy należności przysługujących LAW z tytułu realizacji 
niniejszej umowy, w przypadku ich nieterminowego uiszczania przez Mieszkańca.

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
z zastrzeżeniem postanowień punktu 4 niniejszej umowy.

14. Mieszkaniec zobowiązany jest do informowania LAW o każdorazowej zmianie miejsca 
zamieszkania (miejsca korespondencji) pod rygorem uznania za skutecznie doręczone 
pisma (decyzje, oświadczenia) kierowane na ostatnio podany przez Mieszkańca adres.

15. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy sądem 
właściwym dla ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby LAW.

16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

(podpis Mieszkańca) (podpis Kanclerza LAW)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Domów Studenckich

Protokół zdawczo - odbiorczy wyposażenia pokoju nr  
w Domu Studenckim spisany w dniu

Lp. Wyszczególnienie Ilość Uwagi
1. Tapczan 2
2. Krzesło tapicerowane 2
3. Stolik okolicznościowy 1
4. Szafa ubraniowa 2
5. Regał na książki 1
6. Regał na książki /mały / 1
7. Szafka nocna 2
8. Rolety 2
9. Wieszak na ubrania 1
10. Wieszak na ubrania - ramiączko 4
11. Lustro łazienkowe 1
12. Kosz na śmieci uchylny 1
13. Mop + kij 1
14. Szczotka + kij 1
15. Szufelka + zmiotka 1
16. Wiadro z wyciskaczem 1
17. Kołdra 2
18. Poduszka 2
19. Prześcieradło 2
20. Poszwa 2
21. Poszewka 2
22. Wieszak na ręczniki 1
23. Lustro 1
24. Komplet kluczy do pokoju 1
Uwagi:

Oświadczamy, że przyjmujemy solidarną odpowiedzialność za powstałe szkody 
w mieniu domu studenckiego. Czas zgłoszenia usterek 2 godziny od przyjęcia pokoju. 

1  
2  
3

Przyjmujący

Zapoznałem się z regulaminem domów studenckich oraz aktualnym zarządzeniem 
w sprawie opłat za zakwaterowanie w domach studenckich LAW. Zobowiązuje się do 
przestrzegania ww. regulaminu.

data I czytelny podpis studenta
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Domów Studenckich

Zatwierdzam Dęblin dnia....... r.

Kanclerz
Lotniczej Akademii Wojskowej

Protokół zniszczenia nr .../DS.

I. Sporządzony dnia r. przez Komisję w składzie:

1 - przewodniczący

2 - członek

3 - członek

Komisja w powyższym składzie po dokonaniu oględzin stwierdza, że niżej 

wymienione materiały/przedmioty/ zostały zniszczone.

II. Nazwiska osób odpowiedzialnych:

1

III. Kosztorys

Lp. Wyszczególnienie J.m. Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość 
w zł Uwagi

1.
2.

Razem koszty

podpis i funkcja osoby sporządzającej kosztorys

Czytelne podpisy członków Komisji: 

1  

2  

3

IV. Termin zapłaty r.
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Załącznik nr 4
do Regulaminu Domów Studenckich

imię i nazwisko

nr albumu

nr telefonu

nr pokoju

Dęblin, dnia

Kwestor
Lotniczej Akademii Wojskowej

Wniosek o pokrycie niezapłaconej opłaty za zakwaterowanie 
w domu studenckim z kaucji za rok akademicki 20... / 20 ...

Na podstawie § 9 ust. 6 proszę o potrącenie z kaucji kwoty w wysokości zł 
na pokrycie zaległej opłaty za zakwaterowanie w miesiącu  w roku 
akademickim 20.... / 20,...

czytelny podpis studenta

Zatwierdzam Kierownik Domów Studenckich

Kwota potrącenia zaległej opłaty za zakwaterowanie zł

Zatwierdzam referent ds. rozliczeń płatności
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imię i nazwisko

nr albumu

nr telefonu

nr pokoju

Załącznik nr 5
do Regulaminu Domów Studenckich

Dęblin, dnia

Kwestor
Lotniczej Akademii Wojskowej

Wniosek o zwrot kaucji za zakwaterowanie rok akademicki 20... / 20...

Jednocześnie proszę o potrącenie z kaucji odpowiedniej kwoty na pokrycie strat 
spowodowanych zniszczeniami lub utratą urządzeń i sprzętów w pomieszczeniach 
domu studenckiego z przyczyn zawinionych przez moją osobę.

Na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu Domu Studenckiego Mewa Lotniczej Akademii 
Wojskowej ''Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi w ciągu 21 dni od 
wykwaterowania”, wnioskuję o zwrot kaucji na wskazany nr konta:

 czytelny podpis studenta

Do zwrotu kaucja zł
Kwota zniszczeń ogólnie piętro zł

Inne potrącenia zł

Zatwierdzam Kierownik Domów Studenckich 

Razem do zwrotu zł

Zatwierdzam referent ds. rozliczeń płatności  

Zapoznałem/am się i wyrażam zgodę na potrącenie

czytelny podpis studenta
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(pieczęć LAW)

Załącznik nr 6
do Regulaminu Domów Studenckich

Dęblin, dnia 

Pan/Pani

Wezwanie do zapłaty

Na podstawie §9 ust. 7-15 Regulaminu Domów Studenckich Lotniczej Akademii 
Wojskowej wprowadzonego zarządzeniem Nr Rektora - Komendanta Lotniczej 
Akademii Wojskowej z dnia  2021 r. oraz zgodnie z zawartą umową nr 
.../DS /.................o zakwaterowanie w Domu Studenckim wzywam Pana/Panią
do uiszczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania 
następujących zaległych opłat za miejsce w domu studenckim w roku akademickim 
20... / 20 ... wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia w jej zapłacie;

Lp. Tytuł należności Kwota główna 
wPLN

Kwota główna wraz 
z ustawowymi 
odsetkami 

wPLN
1. Opłata za zakwaterowanie w Domu 

studenckim za miesiąc..........

Łącznie do zapłaty .................

Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu Domu Studenckiego Lotniczej Akademii Wojskowej 
w Dęblinie zaleganie z opłatą za zakwaterowanie oraz z innymi należnościami wymienionymi 
w wezwaniu powoduje utratę prawa do zamieszkania w domu studenckim, rozwiązanie umowy 
o zakwaterowanie i konieczność niezwłocznego wykwaterowania Pana/Pani z domu 
studenckiego,

Jednocześnie informuję, źe w razie bezskutecznego upływu zakreślonego 
powyżej terminu LAW w Dęblinie skieruje sprawę na drogę postępowania 
sądowego w celu wyegzekwowania ww. należności wraz z odsetkami 
i kosztami postępowania.

Wpłaty proszę dokonać na numer konta;

(pieczęć i podpis)

Wysokoić odsetek jest naliczana na dzień sporządzenia wezwania, tj. na dzień  
Ponadto Pan/Pani zobowiązany/a Jest do zapłaty dalszych ustawowych odsetek, tJ. 
za okres po dniu sporządzenia wezwania do zapłaty do dnia uiszczenia opłaty 
za zakwaterowanie
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Załącznik nr 7
do Regulaminu Domów Studenckich

Dęblin, dnia  

imię i nazwisko

nr albumu

nr telefonu

nr pokoju

Kwestor
Lotniczej Akademii Wojskowej

Wniosek o zwrot nadpłaty za zakwaterowanie w Domu Studenckim LAW

Na podstawie § 9 ust 20 Regulaminu Domu Studenckiego Mewa Lotniczej Akademii 
Wojskowej; „W przypadku nadpłaty opłat za zakwaterowanie w domu studenckim 
za dany miesiąc, studentowi przysługuje Jej zwrot..." zwracam się z wnioskiem 
do Kwestora LAW o zwrot nadpłaty za zakwaterowanie za miesiąc  
w roku akademickim 20.... / 20.... w wysokości zł na poniższy nr konta

Wykwaterowanie nastąpiło dn

czytelny podpis studenta

Zatwierdzam Kierownik Domów Studenckich 

Stwierdzam nadpłatę w wysokości zł i zasadnym jest jej zwrot.

Zatwierdzam referent ds. rozliczeń płatności
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Załącznik nr 8
do Regulaminu Domów Studenckich

Dęblin, dnia

Karta rozliczenia z Domem Studenckim

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Domu Studenckiego Mewa Lotniczej Akademii 
Wojskowej oraz zgodnie z zawartą umową nr ..../DS /..............................
o zakwaterowanie w Domu Studenckim proszę o rozliczenie z domem studenckim

Nazwisko i imię

Numer pokoju

Numer albumu

Podpis pomocniczego pracownika obsługi

Podpis gospodarza domu studenckiego

Podpis referenta ds. rozliczeń płatności

Stan rozliczenia płatności na dzień

Zniszczenia:

Student Kierownik Domów Studenckich
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Załącznik nr 9
do Regulaminu Domów Studenckich

Dęblin, dnia

imię i nazwisko

nr albumu

nr telefonu

nr pokoju

Kanclerz
Lotniczej Akademii Wojskowej

Wypowiedzenie umowy o zakwaterowanie nr  
w domu studenckim Lotniczej Akademii Wojskowej

w roku akademickim 20... / 20 ...

Na podstawie pkt 5*), 13*) zawartej umowy nr ..../DS /..............................
o zakwaterowanie w Domu Studenckim wypowiadam umowę z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia*}, w trybie natychmiastowym*) z powodu 

 

Oświadczam, że wszystkie opłaty dotyczące zakwaterowania w domu studenckim 
zostały przeze mnie uregulowane.

czytelny podpis studenta

Powyższe wypowiedzenie przyjmuje do wiadomości,

Kierownik Domów Studenckich

str. 1/1



Załącznik nr 10
do Regulaminu Domów Studenckich

(pieczęć LAW)

DECYZJA KOMISJI DS. ZAKWATEROWANIA

NR  Z DNIA

Na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Domów Studenckich Lotniczej Akademii 
Wojskowej wprowadzonego zarządzeniem Nr  Rektora - Komendanta 
Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie z dnia  2021 r. oraz zgodnie 
z zawartą umową nr ..../DS I............... o zakwaterowanie w Domu
Studenckim

Pan/Pani

zamieszkały/ła

traci prawo do zamieszkania w Domu Studenckim z powodu:
1) niezakwaterowania się w domu studenckim w wyznaczonym terminie*). I'
2) nieuzasadnionego niekorzystania z przyznanego miejsca w domu studenckim przez okres

dłuższy niż 1 tydzień*), j
3) niezapłacenia opłaty rezerwacyjnej z wyjątkami § 9 ust, 4 *). p
4) zalegania z opłatami za miejsce w domu studenckim-zgodnie z § 9 ust. 14*), |
5) odstąpienia miejsca w domu studenckim nieuprawnionej osobie*), l
6) naruszenia przez osobę odwiedzającą postanowień Regulaminu Domów Studenckich*), r
7) zawieszenia w prawach studenta w trybie postępowania wyjaśniającego lub 

dyscyplinarnego*),
8) skreślenia z listy studentów*),
9) rozpoczęcia urlopu od zajęć, o którym mowa w regulaminie studiów; '
10) pisemnego wniosku studenta o rezygnacji z przydzielonego miejsca w domu studenckim i

złożonego przed zawarciem umowy o zakwaterowanie i przed zakwaterowaniem*), *
11) innego, tj  U 

 ................................................................................. •)

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do Kanclerza LAW w terminie
7 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Komisja ds. zakwaterowania
1) 

2) 

3) 

Data otrzymania decyzji  
(podpis mieszkańca - studenta)
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