Szczegółowe zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich na Wydziale
Elektroniki I Technik Informacyjnych PW na rok akademicki 2013/2014
§1
Definicje
DS – Dom Studencki Skład – grupa studentów deklarująca chęć zamieszkania w jednym
segmencie/pokoju
WRS – Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
WKK – Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa
RM – Rada Mieszkańców domu studenckiego

§2
Postanowienia ogólne
1. Kolejność przyznawania miejsc w DS:
a) Zamieszkiwanie w danym pokoju w bieżącym semestrze lub roku akademickim (pod
warunkiem deklaracji chęci zamieszkania przez więcej niż 50% aktualnego składu).
b) Szczególne zasługi dla społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej:
 Przewodniczący jednostek podstawowych (WRS, RM), organizacji
studenckich, kół naukowych,
 Studenci aktywnie działający* podlegają ocenie Dziekana/kierownika DS w
porozumieniu z szefem jednostki,
c) Stan zdrowia będący wskazaniem do przyznania konkretnego rodzaju (standardu)
pokoju, w tym niepełnosprawność – potwierdzoną orzeczeniem ustalającym stopień
niepełnosprawności na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
1997 nr 123, poz.776, z późn. zm.)
d) Chęć zamieszkania z małżonkiem lub dziećmi w pokoju dwuosobowym.
e) Studiowanie na studiach doktoranckich.
f) Semestr studiowania (w pierwszej kolejności studenci lat starszych)

g) Średnia ocen za poprzedni rok studiów lub za cały dotychczasowy okres studiów.
Kary dyscyplinarne, w tym kary nałożone w związku z dotychczasowym zamieszkiwaniem
studenta w DS, automatycznie przesuwają studenta na koniec kolejki.
2. Sprawy konfliktowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Przewodniczącego WKK
w porozumieniu z Prodziekanem ds. Studenckich Wydziału EiTI.
3. W przypadku nie uzupełnienia przez studenta w systemie zakładek „Preferencje”,
„Skład” lub uwag dotyczących przydziału, Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa nie ma
obowiązku uwzględnienia reklamacji oraz zażaleń studentów odnośnie przydziału.
4. Studentowi niezadowolonemu z przydziału miejsca w DS przysługuje prawo złożenia
odwołania do Dziekana Wydziału EiTI.
§3
Szczególne okoliczności:
1. Kolejność przyznawania miejsc w DS:
a) Stan zdrowia będący wskazaniem do przyznania konkretnego rodzaju, czy
standardu pokoju, w tym niepełnosprawność.
b) Szczególne zasługi dla społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej.
 Przewodniczący jednostek podstawowych (WRS, RM), organizacji
studenckich, kół naukowych.
 Studencki aktywnie działający* podlegają ocenie dziekana/ kierownika DS.
w porozumieniu z szefem jednostki.
c) Chęć zamieszkania z małżonkiem lub dziećmi.
d) Studiowanie na studiach doktoranckich.
*Przez studentów aktywnie działających rozumiemy członków WRS, RM, kół naukowych
organizacji studenckich oraz - reprezentantów Politechniki Warszawskiej (AZS, Chór
Politechniki Warszawskiej, Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej itp.)

