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Załącznik nr 1 do pisma SS-163/2019

Regulamin kwaterowania w Domach Studenckich
Politechniki Warszawskiej na okres wakacji 2019

1. Kalendarz
a) od dnia 30 maja do 10 czerwca br. włącznie, osoby zainteresowane
zakwaterowaniem w okresie wakacji powinny zgłosić się za pośrednictwem
Systemu Elektronicznego Kwaterowania Studentów (kwaterunek.sspw.pl) lub
zależnie do Domu Studenckiego w formie pisemnej Radzie Mieszkańców bądź
Administracji odpowiednią deklarację. Złożenie tej deklaracji jest równoważne z
wyrażeniem zgody na poddanie się rygorom niniejszego regulaminu,
b) do dnia 18 czerwca br. włącznie, Rady Mieszkańców w porozumieniu
z administracja DS przyznają miejsca na okres wakacji, a o wynikach informują
mieszkańców poprzez stosowny panel w systemie kwaterunkowym lub
wywieszenie list zakwalifikowanych w każdym Domu Studenckim,
c) do dnia 21 czerwca br. włącznie osoby, którym przyznano miejsce na okres
wakacji, mogą wycofać swoje deklaracje bez ponoszenia konsekwencji
finansowych. Naruszenie terminu, o którym mowa w tym punkcie, powoduje
naliczenie kary umownej w wysokości równej należnej miesięcznej opłacie za
miejsce w Domu Studenckim zgodnie z cennikiem na rok akademicki 2018/2019,
d) do dnia 20 września br. włącznie, osoby zakwaterowane w okresie wakacji,
które nie mają przyznanego miejsca zamieszkania w Domu Studenckim PW
w roku Akademickim 2019/2020 mają obowiązek wykwaterowania się,
e) do dnia 24 września br. włącznie osoby, którym przyznano miejsca na rok
akademicki
2019/2020
w
Domu
Studenckim
RW,
mają obowiązek
przekwaterować się na miejsce otrzymane w akcji kwaterunkowej.

2. Odpłatności za miejsce
a) Odpłatność za zakwaterowanie w wakacje 2019 r. w Domach Studenckich PW
określa Cennik Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej na okres wakacji
2019 r.
b) W załączniku określenie „studenci RW” oznacza; studentów oraz doktorantów
PW.
c) W przypadku kwaterowania na 3 miesiące stosowana jest preferencyjna cena,
wskazana w cenniku. Cena preferencyjna stosowana jest tylko dla studentów PW
zakwaterowanych na całe 3 miesiące, uiszczających należyte opłaty
w terminach.

3. Zakwaterowanie
a) w przypadku, gdy o miejsce w Domu Studenckim ubiegają się studenci RW oraz
pozostałe osoby, w pierwszej kolejności kwaterowani są studenci RW,
b) osoby, które w wyznaczonym terminie nie zadeklarowały chęci zamieszkania w
Domu Studenckim PWfly okresie wakacyjnym, mogą być zakwaterowane w
miarę wolnych miejsc, (J
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c) warunkiem zakwaterowania w okresie wakacji osób mieszkających w domach
studenckich RW jest uregulowanie wszystkich dotychczasowych opiat do
14 czerwca 2019 r.,
d)Administracja DS w porozumieniu z Rada Mieszkańców ma prawo
odmówić zakwaterowania wnioskodawcy bez podania przyczyny. Od
takiej decyzji przysługuje prawo do odwołania w formie papierowej do
Przewodniczącego KDS SSPW do 20 czerwca 2019r.

4. Wnoszenie opłat
Osoby kwaterowane zobowiązane są do wnoszenia opłat:
a) przy kwaterowaniu dobowym:
-

najpóźniej do dnia zakwaterowania opłata z kolumn 3 i 4 dla studentów PW oraz
ustalona przez administrację odpowiedniego DS w przypadku innych osób,

b) przy kwaterowaniu miesięcznym, od pierwszego dnia miesiąca:
-

do 15. dnia każdego miesiąca opłata z kolumny 5 dla studentów RW, natomiast
inne osoby wnoszą opłatę za zakwaterowanie w momencie zakwaterowania,

c) przy kwaterowaniu powyżej jednego miesiąca od pierwszego dnia każdego
miesiąca:
-

do 15. dnia każdego miesiąca równowartość za jeden miesiąc z kolumny 5 dla
studentów RW, natomiast inne osoby wnoszą opłatę za zakwaterowanie w
momencie zakwaterowania,

d) przy kwaterowaniu studentów RW na okres trzech miesięcy:
do 15. dnia każdego miesiąca wartość z kolumny 5, przy czym opłata za ostatni
miesiąc jest równa uzupełnieniu do kwoty z kolumny 6,

-

e) przy kwaterowaniu na 20 dni i więcej obowiązuje opłata jak za miesiąc, poniżej
20 dni obowiązuje rozliczenie dobowe,
f) przy kwaterowaniu miesięcznym, rozpoczynającym się po 15. dniu bieżącego
miesiąca obowiązuje odpłatność w dniu zakwaterowania lub wcześniej.
Wzór wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na okres wakacji 2019
ustala Rada Mieszkańców Domu Studenckiego w porozumieniu z Administracją DS.
W przypadku niedostosowania się do powyższych terminów obowiązuje odpłatność z
roku akademickiego 2018/2019 począwszy od miesiąca, w którym ono nastąpiło.
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Kierownik Domu Studenckiego w porozumieniu z Radą Mieszkańców
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