
 

ZARZĄDZENIE NR 29 
REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 

im. Tadeusza Kościuszki 
z dnia 30 marca 2020 r. 

znak R.0201.37.2020 

w sprawie zasad obniżenia opłat czynszowych w Domach Studenckich PK za miesiąc 

kwiecień 2020 r. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511,  
z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i odwołaniem zajęć dydaktycznych 
na Politechnice Krakowskiej wprowadza się zasady obniżenia opłat czynszowych z tytułu 
zakwaterowania w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej za miesiąc kwiecień 2020 r.  

 
§ 2 

1. Mieszkaniec Osiedla Studenckiego PK (OSPK) zainteresowany uzyskaniem obniżenia opłaty 
czynszowej za miesiąc kwiecień 2020 r. zobowiązany jest do złożenia w terminie 
od 1 do 10 kwietnia 2020 r. Wniosku o obniżenie opłaty czynszowej w Domu Studenckim PK, 
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Wnioski złożone po wyżej wymienionym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Wnioski mogą być składane: 
1) drogą elektroniczną jako załącznik do maila przesłanego do kierownika Domu 

Studenckiego, w którym zakwaterowany jest wnioskodawca; adresy mailowe dostępne są 
na stronie internetowej http://akademiki.pk.edu.pl/; 

2) osobiście – poprzez złożenie wypełnionego wniosku na recepcji DS lub w administracji 
DS, w którym zakwaterowany jest wnioskodawca. 

3. O obniżenie opłaty czynszowej mogą się ubiegać mieszkańcy spełniający następujące 
kryteria obowiązkowe: 
1) mieszkaniec na dzień złożenia wniosku musi posiadać status studenta PK lub doktoranta 

PK; 
2) mieszkaniec na dzień złożenia wniosku nie może posiadać zaległości w opłatach 

czynszowych z tytułu zakwaterowania na OSPK (także za miesiąc marzec 2020 r.); 
3) wnioski składać mogą wyłącznie ci mieszkańcy (studenci PK lub doktoranci PK), którzy 

nie otrzymują w ramach świadczeń socjalnych zwiększenia stypendium socjalnego  
z tytułu zamieszkiwania w domach studenckich;  

4) wnioski składać mogą wyłącznie ci mieszkańcy, którzy nie korzystają  
z zakwaterowania w DS PK co najmniej od 1 kwietnia 2020 r. (tj. te osoby, które wyjechały 
z DS przed 1 kwietnia 2020 r. i do dnia złożenia wniosku nie zamieszkały ponownie  
w DS). 

4. Mieszkańcy OSPK, którzy złożą wnioski w terminie wskazanym w ust. 1 i spełniają warunki 
określone w ust. 3, otrzymają obniżkę czynszu za kwiecień 2020 r. w kwocie: 
1) 150 zł – jeśli nie będą korzystać z zakwaterowania w DS w okresie 1-15 kwietnia 2020 r.; 

http://akademiki.pk.edu.pl/


2) 300 zł – jeśli nie będą korzystać z zakwaterowania w DS w okresie 1-30 kwietnia 2020 r. 
5. Termin płatności czynszu za miesiąc kwiecień 2020 r. zostaje przesunięty do dnia 

10 maja 2020 r. (dotyczy to wszystkich mieszkańców OSPK, nie tylko osób składających 
wnioski o obniżenie opłaty czynszowej). 

6. Osoby składające wnioski o obniżenie opłaty czynszowej przed dokonaniem przelewu 
powinny sprawdzić w wirtualnym dziekanacie, czy opłata czynszowa za miesiąc kwiecień 
2020 r. została pomniejszona zgodnie ze złożonym wnioskiem. W przypadku braku 
naliczenia wnioskowanej obniżki opłaty czynszowej należy skontaktować się z kierownikiem 
DS, w którym zakwaterowany jest wnioskodawca. 

7. W przypadku złożenia oświadczeń i danych na wniosku niezgodnych ze stanem faktycznym, 
wnioskodawca może narazić się na bezterminową utratę prawa do zakwaterowania 
w Domach Studenckich PK, a dodatkowo mogą zostać wyciągnięte inne konsekwencje 
dyscyplinarne przez Rektora PK, Prorektora ds. studenckich lub dziekana. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

R E K T O R 
  

             prof. dr hab. inż. Jan Kazior 
  



Załącznik do Zarządzenia nr 29 Rektora PK z dnia 30 marca 2020 r. 
 
 

Kraków, dnia .......................... 
 
 

WNIOSEK O OBNIŻENIE OPŁATY CZYNSZOWEJ W DOMU STUDENCKIM PK  
W KWIETNIU 2020 R. 

 
 

Nazwisko ...........................................................................................................  
 
Imiona  ........................................................................................................... 
 
Dom Studencki nr ………… nr pokoju …………….. 
 
Numer albumu ........................................................................................................... 
 
Obcokrajowiec:      □ TAK      □ NIE  
 
Nr telefonu do kontaktu ………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Uczelnia POLITECHNIKA KRAKOWSKA    Wydział …………………………………………………….. 
  
Studia: I stopnia/II stopnia/III stopnia (niepotrzebne skreślić) 
 
Rok studiów ……………… Kierunek/dyscyplina ..…………………………………………………….  
 
Numer konta wirtualnego ……………………………………………………………………….………………..  
 
Status:    □ student         □ doktorant  
 
 
OŚWIADCZENIA:  
 

□ oświadczam, że w ramach świadczeń socjalnych nie otrzymuję zwiększenia stypendium 

socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim 
 

□ oświadczam, że nie korzystam z zakwaterowania w Domach Studenckich PK od dnia 1 kwietnia 

2020 r.  
 
Planowany termin powrotu do DS PK: ……………….. 
 

□ oświadczam, że w przypadku wystąpienia zmiany jakichkolwiek wyżej podanych informacji, 

niezwłocznie poinformuję Kierownika Domu Studenckiego o ich wystąpieniu 
 

□ oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Zarządzeniem nr 29 Rektora PK w sprawie 

zasada obniżenia opłat czynszowych w Domach Studenckich PK za miesiąc kwiecień 2020 r.  
i go akceptuję 

 
 
 
 
 

      ……….........................................  
podpis wnioskodawcy  

  



 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki  

z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy 

jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl, tel. 12628 22 37; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu wnoszenia opłat za zakwaterowanie w Domu Studenckim, 

4) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, 

5) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351, z 

późn. zm.),  

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres zamieszkiwania w Domu Studenckim oraz  

w okresie wynikającym z przepisów ustaw: o narodowym zasobie archiwalnym i o rachunkowości, 

7) osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

8) osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
Kraków, dnia .......................... ........................................  

podpis wnioskodawcy  
  



_____________________________________________________________________________________________  

Informacja o przyznaniu obniżenia opłaty czynszowej w DS PK 
(wypełnia Kierownik DS PK) 

 
 
Data złożenia wniosku   ……………………………. 
 
Forma złożenia wniosku: □ e-mail         □ osobiście w DS. 
 
Zaległości czynszowe:  □ brak         □ występują / kwota …………… 
 
Potwierdzony status:  □ student         □ doktorant □ inny ………………………. 
 
 
Weryfikacja zamieszkiwania w Domu Studenckim w m-cu kwietniu 2020 r. 
 
□ mieszkaniec nie korzystał z zakwaterowania  □ mieszkaniec korzystał z zakwaterowania 
 
Data przeprowadzenia weryfikacji  ……………………….  
 
Forma przeprowadzenia weryfikacji: 
 
□ kontakt telefoniczny         □ raport portierni □ logowanie do sieci internetowej 
 
□ inna ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Status WNIOSKU po przeprowadzonej weryfikacji:   
 

□ ZAAKCEPTOWANY    □ ODRZUCONY 

 
 
Przyznana wysokość obniżki czynszu za kwiecień 2020 r.: 
 

□ 300 zł  □ 150 zł □ 0 zł / WNIOSEK ODRZUCONY  

 
 

□ wprowadzono aktualizację danych dot. opłaty czynszowej za m-c kwiecień 2020 w HMS 

 
 
UWAGI:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Kraków, dnia …………………..   ........................................    
                       podpis Kierownika DS  


