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ZARZĄDZENIE NR 33
Rektora Politechniki Krakowskiej

im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 czerwca 2019 r.

znak R.0201.43.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Osiedla Studenckiego Politechniki
Krakowskiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. W Regulaminie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do

Zarządzenia nr 62 Rektora PK z dnia 20 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Struktura organizacyjna Osiedla Studenckiego określona jest w załączniku nr 2 do niniejszego
regulaminu”,
2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podstawą do zakwaterowania jest złożony wniosek o przyznanie miejsca w DS PK, wpłacony
zadatek, brak zaległości finansowych względem OS PK oraz zatwierdzona przez AOS rezerwacja
miejsca”,
3) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Terminy wnoszenia zadatku określa właściwe zarządzenie Rektora PK. Zadatek zostanie
uwzględniony przy rozliczeniu należności za październik. W przypadku rezygnacji z miejsca w domu
studenckim zadatek zasila Fundusz Osiedla Studenckiego. Jeżeli rezygnacja wynika z choroby lub
zdarzenia losowego, uniemożliwiającego zamieszkanie w domu studenckim, zadatek może zostać
zwrócony, pod warunkiem szczegółowego udokumentowania zaistniałych okoliczności. Decyzję w
sprawie zwrotu zadatku, w oparciu o pisemny wniosek zainteresowanego, podejmuje Kierownik
OS”,
4) § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Zmiana zakwaterowania między domami studenckimi jest możliwa po rozliczeniu zadatku
wpłaconego przy rezerwacji miejsca. Szczegółowe zasady przekwaterowania między domami
studenckimi ustala na dany rok akademicki Kierownik OS PK”,
5) w § 4 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:
„5. Szczegółowe zasady postępowania z pozostawionymi przez mieszkańców OS PK rzeczami
ruchomymi określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu”,
6) do regulaminu dodaje się załącznik nr 1 o brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

2. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki
Krakowskiej.

§ 2
1. Tekst jednolity Regulaminu Osiedla Studenckiego PK, uwzględniający zmiany, o których mowa w §

1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior
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