Załącznik
do zarządzenia nr 19/RKR/2018
z dnia 4 czerwca 2018 r.

REGULAMIN PRZYDZIELANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH WAT
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
1. Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin reguluje:
1) zasady ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim WAT, zwanym dalej
„DS”;
2) zasady zakwaterowania w DS;
3) podział wolnych miejsc w DS na rok akademicki 2018/2019;
4) postępowanie związane z przydziałem miejsc w DS.
2. Regulamin nie dotyczy studentów studiów wojskowych.
§2
1. Prawo do zamieszkania w DS przysługuje studentowi i doktorantowi studiów
stacjonarnych WAT, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego
zamieszkania do WAT uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie.
2. W miarę posiadania wolnych miejsc w DS może zostać zakwaterowany
również student lub doktorant studiów niestacjonarnych oraz student z innej
uczelni.
2. Zakwaterowanie
§3
1. Miejsca w DS przyznawane są zgodnie z niniejszym regulaminem na okres
od początku roku akademickiego do ostatniego dnia letniej zasadniczej sesji
egzaminacyjnej. Zasady kwaterowania, zamieszkania i odpłatności w DS
w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, wrzesień) reguluje decyzja rektora
w sprawie zasad zakwaterowania studentów i doktorantów w okresie wakacji
w 2018 r.
2. Miejsca w DS przyznawane są studentom WAT, którzy w terminie
wyznaczonym przez Dział Spraw Studenckich, zwany dalej „DSS” i podanym
do wiadomości na stronie internetowej WAT w zakładce „Studenci” oraz w
wyznaczonych miejscach w DS, złożyli odpowiedni wniosek stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz oświadczenia stanowiące
załączniki nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu.
3. Rozdziału miejsc dokonuje Komisja ds. Zakwaterowania, zwana dalej
„Komisją”, powołana przez Prorektora ds. Studenckich, zwanego dalej
„PRS”.

4. Miejsce w DS może otrzymać student na podstawie postępowania
kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11-13, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5.
5. W pokojach kwaterowani mogą być studenci tylko tej samej płci, z wyjątkiem
pokojów małżeńskich.
6. Komisja ma prawo nie zakwaterować studenta, w przypadku gdy:
1) został dyscyplinarnie skreślony z listy mieszkańców DS i nie minął okres
6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wykwaterowaniu (okres 3miesięcznych wakacji nie jest wliczany);
2) został dwukrotnie dyscyplinarnie skreślony z listy mieszkańców DS;
3) w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. nie uregulował płatności za
miejsce w DS za rok akademicki 2017/2018, z wyjątkiem sytuacji, gdy
student uzyskał z przyczyn losowych pisemną zgodę PRS na
uregulowanie płatności w terminie późniejszym;
4) odległość miejscowości, w której jest zameldowany na pobyt stały, do
WAT jest mniejsza niż 50 km. W wyjątkowych, indywidualnych
sytuacjach Komisja może odstąpić od tej zasady.
7. Komisja ma prawo do przydziału miejsca bez postępowania kwalifikacyjnego
studentom zagranicznym studiującym w WAT w ramach międzynarodowych
programów wymiany studenckiej takich jak Erasmus, itp.
§4
1. Pokoje małżeńskie w DS nr 3 są przeznaczone tylko dla małżeństw
z dzieckiem. Jeśli pokoje te nie zostaną wykorzystane dla ww. osób, mogą
zostać przekwalifikowane na pokoje 3 osobowe.
2. O pokoje małżeńskie mogą ubiegać się pary, które zawarły związek
małżeński przed rozpoczęciem roku akademickiego. Do podania należy
dołączyć ksero aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego oraz ksero aktu
urodzenia dziecka. O pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia podań.
3. W przypadku wyczerpania miejsc w pokojach małżeńskich, o których mowa
w ust. 2:
1) małżeństwa, w których współmałżonkowie są studentami WAT, mogą
ubiegać się o przydział wspólnego pokoju zgodnie z zasadami, o których
mowa w § 3 ust. 4;
2) małżeństwa, w których jedno ze współmałżonków jest studentem WAT,
mogą ubiegać się o przydział wspólnego pokoju tylko w przypadku, gdy
WAT dysponuje wolnymi pokojami.
4. Dla Samorządu Studenckiego WAT przeznacza się 10 miejsc. Miejsca będą
przydzielane na wniosek Przewodniczącego Samorządu Studenckiego WAT,
w uzgodnieniu z Kierownikiem DSS.
5. Dla Samorządu Doktorantów WAT przeznacza się 2 miejsca w pokojach
jednoosobowych. Miejsca będą przydzielane na wniosek Przewodniczącego
Samorządu Doktorantów WAT, w uzgodnieniu z Kierownikiem DSS.
6. Dla studentów studiujących w WAT w ramach programu ERASMUS
przeznacza się 10 miejsc. Miejsca będą przydzielane na wniosek Kierownika

Działu Organizacji Kształcenia.
§5
1. Dla doktorantów przeznacza się miejsca na 4 piętrze w DS nr 3.
W przypadku większej liczby doktorantów, mogą być zakwaterowani również
w pokojach wieloosobowych.
2. Pokoje dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych w DS nr 3 są
przeznaczone tylko dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Jeśli
pokoje te nie zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, zostaną
przekwalifikowane na pokoje 3 osobowe.
§6
W przypadku kwaterowania studentów, o których mowa w § 12 ust. 2, rozdział
miejsc w DS odbywa się w miarę możliwości z uwzględnieniem kierunków
studiów oraz roczników.
§7
1. W pokojach jednoosobowych pierwszeństwo przydzielenia miejsca mają
studenci, którzy w roku akademickim 2018/2019 mają zaplanowaną obronę
pracy inżynierskiej/licencjackiej lub magisterskiej i uzyskali wysoką średnią
ocen. W sytuacji nie wykorzystania wszystkich miejsc przez ww. studentów,
miejsce w pokoju jednoosobowym może być przyznane studentowi za
wysoką średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów.
2. Studenci ubiegający się o miejsca w pokojach jednoosobowych winni wpisać
do wniosku wysokość swojej średniej ocen uzyskanej w trakcie studiów
(średnia ocen uzyskana od I semestru na danym stopniu studiów, bez
semestru ostatniego – letniego, studenci studiów II stopnia, którzy rozpoczęli
studia od semestru letniego i nie został on jeszcze rozliczony, wpisują
średnią ocen uzyskaną za studia pierwszego stopnia). Lista przyjętych
będzie tworzona na podstawie wysokości uzyskanej średniej.
3. W uzasadnionych przypadkach, będzie można zakwaterować w pokoju
jednoosobowym studenta, który nie spełnia warunków, o którym mowa w ust.
1.
§8
1. Zakwaterowanie studentów na nowy rok akademicki następuje na podstawie
zbiorczych decyzji (wykazów studentów) sporządzonych przez Komisję na
zasadach określonych w § 11 – 13 oraz zaakceptowanych przez PRS.
2. Od decyzji Komisji, o której mowa w § 13 ust. 1 i 2, student ma prawo
odwołać się do PRS w ciągu 7 dni od daty wysłania e-maila, w którym
zawarta będzie informacja o statusie rozpatrzonego wniosku. Podczas
rozpatrywania odwołań preferencje będą miały sieroty, półsieroty oraz osoby
niepełnosprawne.
3. Zakwaterowanie musi nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od

wyznaczonej i podanej do wiadomości studentom (na stronie internetowej
WAT w zakładce „Studenci”) daty zakwaterowania, w przeciwnym razie
przydział miejsca unieważnia się. W przypadku, gdy student nie może
zakwaterować się w tym terminie, zobowiązany jest do wcześniejszego
powiadomienia kierownika DS o przewidywanym terminie przyjazdu, przy
czym opłata naliczana jest za pełny miesiąc.
4. Studenci, którzy nie otrzymają miejsca w DS zostaną umieszczeni na liście
rezerwowej i w miarę zwalniania miejsc przez dotychczasowych
mieszkańców będą sukcesywnie kwaterowani.
5. W przypadku zwolnienia się miejsc w DS w trakcie roku akademickiego,
studenci mogą być sukcesywnie dokwaterowywani bez potrzeby
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11–13,
na podstawie skierowań podpisanych przez kierownika DSS, którego wzór
stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
§9
1. W uzasadnionych przypadkach, kierownik Działu Zakwaterowania Studentów
za zgodą Rady Mieszkańców, ma prawo:
1) przekwaterować mieszkańca DS, o ile zachodzi uzasadniona
konieczność;
2) przekwaterować mieszkańca DS, na jego wniosek.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, kierownik DS jest zobowiązany do
poinformowania o przekwaterowaniu mieszkańca, którego będzie ono
dotyczyło, najpóźniej 7 dni przed planowaną datą przekwaterowania.
Mieszkaniec jest zobowiązany do przekwaterowania się w terminie 3 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o przekwaterowaniu.
§ 10
Studenci przebywający na urlopach dziekańskich tracą miejsce w DS.
W przypadku gdy student w trakcie urlopu dziekańskiego wymaga częstych
kontaktów z WAT (musi to być potwierdzone przez kierownika dziekanatu), lub
w DS są wolne miejsca, można odstąpić od stosowania ww. zasady.
3. Postępowanie kwalifikacyjne
§ 11
1. Postępowanie kwalifikacyjne dla studentów ubiegających się o miejsce
w domu studenckim odbywa się na podstawie punktów kwalifikacyjnych
z tytułu:
1) wysokości miesięcznego dochodu netto na członka rodziny;
2) odległości od miejscowości, w której jest zameldowany na pobyt stały, do
WAT.
2. Punkty kwalifikacyjne z tytułu wysokości miesięcznego dochodu netto na
członka rodziny, naliczane są na podstawie miesięcznego dochodu netto na

jedną osobę w rodzinie studenta ustalonego na podstawie oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, obliczonego zgodnie z
załącznikiem nr 2 do „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
WAT” stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26/RKR/2014 Rektora
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 12
września 2014 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
WAT (t. j. obwieszczenie Rektora WAT nr 1/WAT/2016 z dnia 14
października 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT), z zastrzeżeniem
§ 12 ust. 1 i 2, według poniższego wzoru:
Lp = – 0,025 * dochód + 40
gdzie:
Lp – oznacza liczbę punktów kwalifikacyjnych,
dochód – miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny
studenta, wskazany we wniosku o miejsce w domu studenckim.
3. Punkty kwalifikacyjne z tytułu odległości od miejscowości, w której
wnioskodawca jest zameldowany na pobyt stały, do WAT (odległość mierzy
się od centrum ww. miejscowości do siedziby WAT) naliczane są zgodnie
z regułą:
1) do 60 km – 0 punktów;
2) od 61 km do 299 km – liczba punktów = liczba km/10;
3) 300 km i powyżej – 30 pkt.
4. Ostateczną liczbę punktów kwalifikacyjnych
o których mowa w ust.1 pkt 1 i pkt 2.

stanowi suma punktów,

§ 12
1. Studenci i doktoranci, którzy w roku akademickim 2017/2018 posiadali status
studenta lub doktoranta WAT, zobowiązani są do złożenia w DSS niżej
wymienionych dokumentów do dnia 15 czerwca 2018 r.:
1) wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim w roku akademickim
2018/2019, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) oświadczenia dotyczącego dochodów, którego wzór stanowi załącznik nr
2 do Regulaminu;
3) oświadczenia o nauce, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
Regulaminu (jeżeli wnioskodawca posiada rodzeństwo).
4) klauzuli informacyjnej, którą określa załącznik nr 6 do Regulaminu;
5) klauzuli zgody, którą określa załącznik nr 7 do Regulaminu.
Ww. studenci i doktoranci w przypadku złożenia wniosku o zakwaterowanie
w DS po 15 czerwca 2018 r. automatycznie trafią na listę rezerwowych.
2. Studenci i doktoranci, którzy w 2018 roku przeszli proces rekrutacji do WAT,
zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów do dnia 30
lipca 2018 r.:
1) wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim w roku akademickim
2018/2019, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;

2) oświadczenia dotyczącego dochodów, którego wzór stanowi załącznik nr
2 do Regulaminu;
3) oświadczenia o nauce, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
Regulaminu (jeżeli wnioskodawca posiada rodzeństwo);
4) klauzuli informacyjnej, którą określa załącznik nr 6 do Regulaminu;
5) klauzuli zgody, którą określa załącznik nr 7 do Regulaminu.
Ww. studenci i doktoranci w przypadku złożenia wniosku o zakwaterowanie
w DS po 30 lipca 2018 r. automatycznie trafią na listę rezerwowych.
3. Komisja sporządza wykaz osób zakwalifikowanych do otrzymania miejsca
w domu studenckim uwzględniający:
1) w pierwszej kolejności liczbę zdobytych punktów (od największej do
najmniejszej);
2) w drugiej kolejności dochód przypadający na członka rodziny (od
najmniejszego do największego).
4. Przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje niższy miesięczny dochód
na członka rodziny studenta.
5. Punkty klasyfikacyjne zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku.
6. W przypadku wątpliwości, co do oświadczonego dochodu lub oświadczonego
adresu zameldowania na pobyt stały, Komisja ma prawo zażądać od
studenta/doktoranta dokumentów potwierdzających stan faktyczny.
§ 13
1. O decyzji w sprawie przyznania miejsc w DS kandydaci, o których mowa
w § 12 ust. 1, zostaną poinformowani drogą e-mailową (na uczelniany adres
e-mail) w terminie ogłoszonym przez DSS, jednak nie później niż do 31 lipca
2018 r.
2. O decyzji w sprawie przyznania miejsc w DS kandydaci, o których mowa
w § 12 ust. 2, zostaną poinformowani drogą e-mailową (na adres e-mail
podany w procesie rekrutacji do WAT) w terminie ogłoszonym przez DSS,
nie później jednak niż do 17 sierpnia 2018 r.
3. Osoby, które otrzymają pozytywną decyzję o otrzymaniu miejsca w DS.,
zobowiązane są do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł
w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji, o której mowa
w ust. 1 i 2. Numer konta na jaki należy wpłacić opłatę rezerwacyjną zostanie
podany drogą mailową razem z informacją, o której mowa w ust. 1 i 2.
4. Nie zapłacenie opłaty rezerwacyjnej skutkuje utratą miejsca w DS.
5. Osobom, które zakwaterują się w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 3,
opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet opłaty za pierwszy miesiąc
zakwaterowania.
6. W przypadku poinformowania DSS do dnia 10 września 2018 r. o rezygnacji
z przyznanego miejsca w DS, opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi.

7. Osoba chcąca otrzymać zwrot opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w ust. 6,
musi przesłać skan własnoręcznie podpisanego wniosku, którego wzór
stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu, na adres mailowy:
patryk.grzymala@wat.edu.pl.
8. Zwrot opłaty rezerwacyjnej nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty
otrzymania przez DSS wniosku, o którym mowa w ust. 7.
9. W przypadku nie zakwaterowania się w DS w terminie, o którym mowa
w § 8 ust. 3 i nie poinformowania DSS o rezygnacji z miejsca w DS
w terminie, o którym mowa w ust. 6, opłata rezerwacyjna nie podlega
zwrotowi.
4. Wykwaterowanie
§ 14
Wykwaterowanie z DS odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie DS
WAT” stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 22/RKR/2012 Rektora WAT
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu
Studenckiego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.
5. Postanowienia końcowe
§ 15
1. W roku akademickim 2018/2019 WAT posiada do dyspozycji dla cywilnych
studentów i doktorantów poniższą bazę noclegową:
1) Dom Studencki nr 2 – 348 miejsc;
2) Dom Studencki nr 3 – 200 miejsc;
Łącznie do dyspozycji pozostaje 548 miejsc.
2. Z podanej w ust. 1 liczby miejsc przeznacza się:
1) 350 miejsc dla studentów, o których mowa w § 12 ust. 1;
2) 128 miejsc dla studentów, o których mowa w § 12 ust. 2;
3) 12 miejsc dla doktorantów, o których mowa § 12 ust. 1;
4) 6 miejsca dla doktorantów, o których mowa § 12 ust. 2;
5) 30 miejsc dla studentów i doktorantów, których odwołania zostaną
rozpatrzone pozytywnie;
6) 10 do dyspozycji Samorządu Studenckiego WAT;
7) 2 miejsca do dyspozycji Samorządu Doktorantów WAT;
8) 10 miejsc dla studentów studiujących w ramach programu ERASMUS.
3. Komisja w terminie do dnia 17 września 2018 r. przygotowuje wykazy
studentów, którym przydzielono miejsca w poszczególnych DS
uwzględniając:
1) wykaz osób, które otrzymały miejsce w DS;
2) wykaz osób, których odwołania zostały rozpatrzone pozytywnie.
4. Wykazy zostaną przekazane kierownikowi Działu Zakwaterowania
Studentów nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3.

5. Wykazy podpisują wszyscy członkowie Komisji.
6. Komisja przygotowuje również listę osób rezerwowych, którym nie przyznano
miejsca w DS.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, Komisja podejmuje decyzję
zwykłą większością głosów.
8. Wnioski o miejsce w DS objęte są ochroną danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000). Po zakończeniu rozdziału miejsc przez Komisję będą
dostępne do wglądu pracownikom administracji DS tylko w zakresie
obejmującym sprawy dotyczące zakwaterowania.

