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Załącznik Nr 4 do Regulaminu ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 

Gdańsku 

 

 

Regulamin określający szczegółowe kryteria przyznawania zakwaterowania w Domach 

Studenta studentom 

Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
 
 

§ 1 
1. Prawo do zamieszkania w domach studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 

w Gdańsku zwanej dalej "Akademią" przysługuje w pierwszej kolejności zamiejscowym 

studentom Akademii studiującym w trybie stacjonarnym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej. 

2. Za osoby miejscowe uważa się studentów zameldowanych na stałe w miejscowościach 

leżących na terenie gmin, których listę zawiera załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 
3. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu mogą w wyjątkowych 

przypadkach ubiegać się o uzyskanie miejsca w domu studenckim na prawach studentów 

zamiejscowych, jeżeli udowodnią, że dojazd z miejsca zamieszkania do Akademii jest bardzo 

utrudniony. 

 

§ 2 

Miejsca w domach studenckich są przyznawane studentom przez Komisję, w skład której 
wchodzą: Starości Domów Studenta Akademii, Kierownik Domów Studenta Akademii oraz 

Prorektor właściwy ds. studenckich Akademii. 

 

§ 3 
1. Podział miejsc dokonywany jest przez Komisję wskazaną w § 2 niniejszego Regulaminu, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. Ustala się, że 20 % wszystkich miejsc w domach studenckich przeznaczone jest dla studentów 
pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na Akademii. 

3. W przypadku, gdy zostaną wolne miejsca po rozdysponowaniu przez Komisję, zostają one 

przekazane do dyspozycji Prorektora właściwego ds. studenckich Akademii lub Kierownika 

Domów Studenta Akademii. 

 

§ 4 
1. Miejsca w domach studenckich są przyznawane na podstawie wniosku (wraz z kompletem 

dokumentów). 

2. Studenci składają podania do Komisję wskazanej w § 2 niniejszego Regulaminu w określonych 
wcześniej terminach. 

3. Druk wniosku o miejsce w domu studenta jest jednakowy dla wszystkich studentów Akademii i 

obowiązuje od dnia wprowadzenia niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5 
1. Wysokość opłaty wnoszonej przez mieszkańca za miejsce w domu studenta określa „Cennik 

opłat za zamieszkanie w domach studenckich” ustalony przez Prorektora właściwego ds. 
studenckich Akademii w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego. 

 

§ 6 
1. Student traci prawo do zamieszkania w Domu Studenta, jeżeli: 

a) kupił bądź sprzedał miejsce w Domu Studenta innej osobie, 

b) uzyskał miejsce na podstawie nieprawdziwych danych i dokumentów, 
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c) nie zakwaterował się w Domu Studenta na przyznane miejsce lub nie zrezygnował z 
miejsca w terminach ustalonych w Regulaminie Domów Studenta, 

d) trzykrotnie i bez uzasadnienia wniósł nieterminowo opłatę za zamieszkanie w Domu 

Studenta, 

e) zalega w całości lub w części z opłatami za zamieszkanie w Domu Studenta za okres 
przekraczający trzy miesiące. 

2. Prorektor właściwy ds. studenckich może pozbawić prawa do zamieszkania studenta, który: 

a) w znaczący sposób narusza Regulamin Domu Studenta, 
b) zalega w całości lub w części z opłatą za miejsce w Domu Studenta za przekraczający dwa 

miesiące. Zgłoszenie faktu zadłużenia do Prorektora jest obowiązkiem kierownika 

właściwego Domu Studenta, 
3. Pozbawienie prawa do zamieszkania, o którym mowa w ust. 1 pkt a), b), c) i e) oraz ust. 2 pkt 

a) i b) następuje natychmiast po ujawnieniu zdarzenia, natomiast w sytuacji omówionej w ust. 

1 pkt d) – od następnego roku akademickiego 
4. Prorektor właściwy ds. studenckich po pozbawieniu prawa do zamieszkania może, w 

porozumieniu z Komisją, przywrócić studentowi prawo do zamieszkania w Domu Studenta 

tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym 

5. Student chcący się wyprowadzić z Domu Studenta przed upływem terminu zakwaterowania 
(określonym w decyzji o przyznaniu miejsca) zobowiązany jest zgłosić to w administracji 

Domu Studenta z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Za okres ten pobierana jest opłata zgodna 

z cennikiem opłat za zamieszkanie w Domu Studenta. 
6. Zwolnione miejsca, o których mowa w ust. 1, 2 i 6 niniejszego paragrafu przechodzą do 

dyspozycji Prorektora właściwego ds. studenckich Akademii lub Kierownika Domów Studenta 

Akademii. 
 

§ 7 
W przypadkach spornych, dotyczących otrzymania miejsca w Domu Studenta dla studentów, 
którzy w wyniku kwalifikacji uzyskali równą ocenę wniosku, Komisja ma prawo do 

podejmowania indywidualnych decyzji. 

 

§ 8 
Prorektor właściwy ds. studenckich może przyznać prawo do zamieszkania w Domu Studenta 

studentom, których działalność na rzecz Akademii uzasadnia taką decyzję. 
 

§ 9 
1. Miejsca, które pozostaną niewykorzystane po posiedzeniach Komisji, a także miejsca 

zwalniające się w czasie trwania roku akademickiego przechodzą do dyspozycji Prorektora 
właściwego ds. studenckich Akademii lub Kierownika Domów Studenta Akademii. 

2. Prorektor właściwy ds. studenckich Akademii lub Kierownik Domów Studenta Akademii 

rozdziela miejsca, o których mowa w ust. 1 według listy oczekujących studentów. Na listy 

oczekujących wpisują się studenci, którzy chcą zamieszkać w danym Domu Studenta. 
3. Podstawą do zakwaterowania w Domu Studenta są listy i decyzje przyznające miejsce w Domu 

Studenta. 

 
§ 10 

Zasady kwaterowania w Domach Studenta ustala Prorektor właściwy ds. studenckich w 

porozumieniu z Komisją i przedstawicielami Samorządu Studentów. 
 

§ 11 
Przepisów niniejszego Regulaminu nie stosuje się do studentów nie będących obywatelami 
polskimi oraz odbywającymi studia w trybie niestacjonarnym.  

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 oraz przepisy określone w zasadach 

kwaterowania w Domach Studenckich Akademii Muzycznej. 
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Załącznik 1 do Regulaminu 

określającego szczegółowe kryteria 

przyznawania zakwaterowania w 

Domach Studenta studentom 

Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku 
 

 
Studenci uważani są jako miejscowi, jeżeli zameldowani są w miejscowościach leżących na 

terenach gmin: 

 

Lp. Gmina 

1 Cedry Wielkie 

2 Gdańsk 

3 Gdynia 

4 Kolbudy 

5 Kosakowo 

6 Pruszcz Gdański 

7 Pszczółki 

8 Reda 

9 Rumia 

10 Sopot 

11 Suchy Dąb 

12 Szemud 

13 Tczew 

14 Trąbki Wielkie 

15 Wejherowo 

16 Żukowo 
 


