Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 23 z dnia 16 maja 2014 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA SGH
DLA DOKTORANTÓW – UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH SGH
§1
Regulamin przyznawania miejsc w domach studenta SGH dla doktorantów –
uczestników studiów doktoranckich SGH, zwany dalej Regulaminem, określa zasady
przyznawania miejsc w domach studenta SGH dla doktorantów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.
§2
1. Doktoranci studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, zwani dalej
doktorantami, mają prawo do ubiegania się na podstawie niniejszego
Regulaminu o miejsca w domach studenta dla doktorantów, zwane dalej
miejscami w DS.
2. Doktoranci mają również prawo ubiegać się o miejsce w DS dla swojego
małżonka/ki lub dziecka.
§3
1. Przyznania miejsc w DS poszczególnym doktorantom dokonuje Odwoławcza
Komisja Stypendialna ds. Doktorantów, zwana dalej OKS. Rozumieć przez to
należy wydanie decyzji o przyznaniu miejsca w DS w odpowiedzi na wniosek o
przyznanie miejsca w DS oraz sporządzenie skierowania do DS.
2. OKS, przyznając doktorantom SGH miejsca w DS, przestrzega zasad równości
dostępu oraz jawności działań, przy zachowaniu ochrony danych osobowych.
§4
1. Przyznanie doktorantowi miejsca w DS (zarówno dla doktoranta jak i dla jego
małżonka/ki lub dziecka) jest świadczeniem osobistym otrzymywanym na rok
akademicki albo na okres od 1 do 9 miesięcy, w przypadku przyznania miejsca w DS
w trakcie roku akademickiego.
2. Celem uzyskania miejsca w DS doktorant składa wniosek o przyznanie miejsca w DS,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Doktorant cudzoziemiec składa wniosek o przyznanie miejsca w DS, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. OKS przynajmniej na 21 dni wcześniej przed ustalonym terminem ogłasza terminy
składania wniosków o przyznanie miejsca w DS oraz miejsce ich składania, przy
czym muszą być wyznaczone przynajmniej dwa terminy:
1) w czerwcu dla doktorantów od pierwszego roku studiów doktoranckich wzwyż
2) we wrześniu dla doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów doktoranckich.
5. Doktorant może także składać wniosek o przyznanie miejsca w DS poza terminami
wyznaczonymi według zasad przewidzianych w ust. 4, w takim wypadku składa on
wniosek do właściwego sekretarza studiów doktoranckich..
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§5
1. OKS przy przyznawaniu miejsc w DS bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) odległość od miejsca zamieszkania;
2) dochód netto na członka rodziny na miesiąc.
2. W przypadku cudzoziemców OKS przy przyznawaniu miejsc w DS bierze pod uwagę
jedynie odległość od miejsca zamieszkania w kraju pochodzenia.
§6
1. Doktorant celem udokumentowania odległości od miejsca zamieszkania załącza do
wniosku o przyznanie miejsca w DS kserokopię dowodu osobistego albo
w przypadku cudzoziemców – paszportu lub innego dokumentu z nim
równoważnego.
2. Dochód netto na członka rodziny na miesiąc OKS oblicza w sposób właściwy dla
obliczania dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego, w związku z czym
doktorant jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem o przyznanie miejsca w DS
dokumentów stanowiących podstawę do obliczenia dochodu netto na członka rodziny
na miesiąc według przepisów odrębnych określających sposób składania wniosków
o stypendium socjalne.
§7
1. O otrzymaniu przez doktoranta miejsca w DS decyduje liczba miejsc
w DS przeznaczonych do zamieszkania przez doktorantów oraz miejsce doktoranta
na liście rankingowej. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w DS mają doktoranci
znajdujący się wyżej na liście rankingowej.
2. Lista rankingowa zawiera nazwiska doktorantów, którzy złożyli wniosek o przyznanie
miejsca w DS, uporządkowane od najmniejszego do największego wyniku
uzyskanego na podstawie kryteriów, o których mowa § 5 ust. 1.
3. Wynik, o którym mowa w ust. 2, uzyskuje się poprzez zsumowanie miejsca
danego doktoranta na liście porządkującej odległości od miejsca zamieszkania
wszystkich doktorantów, którzy złożyli wniosek o przyznanie miejsca w DS według
zasady od najdłuższej do najkrótszej odległości oraz na liście porządkującej
dochody netto na członka rodziny na miesiąc wszystkich doktorantów, którzy złożyli
wniosek o przyznanie miejsca w DS według zasady od najniższego do najwyższego
dochodu.
§8
1. Wobec doktorantów cudzoziemców § 7 nie ma zastosowania.
2. Doktoranci cudzoziemcy otrzymują miejsca w DS na podstawie liczby miejsc w DS
przeznaczonych do zamieszkania przez doktorantów oraz miejsca na liście
porządkującej odległości od miejsca zamieszkania wszystkich doktorantów
cudzoziemców według zasady od najdłuższej do najkrótszej odległości, z
zastrzeżeniem, że liczba przyznanych w ten sposób miejsc nie może stanowić więcej
niż 25% wszystkich miejsc w DS przeznaczonych do zamieszkania przez doktorantów.
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§9
1. Po przyznaniu doktorantowi miejsca w DS OKS przy sporządzaniu skierowania do DS
bierze pod uwagę wskazania doktoranta co do preferowanego pokoju oraz domu
studenta.
2. Skierowanie do domu studenta OKS przekazuje bezpośrednio do administracji
odpowiedniego DS.
§ 10
Od decyzji OKS o przyznaniu miejsca w DS doktorantowi przysługuje wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
2. Zmiany w Regulaminie dokonywane są wyłącznie w porozumieniu z Zarządem
Samorządu Doktorantów SGH.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenta SGH
dla doktorantów - uczestników studiów doktoranckich SGH

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta w roku
akademickim………………../…………….
Dane doktoranta/ małżonka/ki doktoranta/ dziecka doktoranta:

imię i nazwisko
kolegium
rok, edycja i forma
studiów doktoranckich
tel. kontaktowy

rok

e-mail
aktualnie zajmowany
pokój w domu studenta

edycja

pokój nr

forma stacjonarne/ niestacjonarne *

Dom Studenta Sabinki/ Grosik *

Ubiegam się o miejsce w domu studenta:




indywidualne dla doktoranta


małżeńskie (małżonek/ka lub dziecko)



Sabinki

Grosik

numer preferowanego pokoju

Dane doktoranta i jego rodziny (Nie wypełniać w przypadku wniosku o miejsce dla małżonka lub dziecka!!!)
Lp

Nazwisko

Imię

1.

Rodzaj
pokrewieństwa

Dochody w ubiegłym roku kalendarzowym (netto)
Opodatkowane
Opodatkowane
Inne
zryczałtowanym
na zasadach
niepodlegające
podatkiem
ogólnych
opodatkowaniu
dochodowym

Ogółem

Wypełnia
członek organu
przyznającego
miejsce w DS

(1)

wnioskodawca

(2)

2.

(3)

3.

(4)

4.

(5)

5.

(6)

6.

(7)

7.

(8)

Roczne dochody rodziny ogółem (suma z poz. 1-7)
(9)

Dochód miesięczny ogółem (poz. 8 podzielona przez 12 m-cy)
Przeciętny miesięczny dochód utracony w roku poprzednim (zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy
z dn. 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm. – Dz.U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255)
Miesięczny dochód uzyskany w roku obecnym (zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dn. 23 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych z późn. zm. – Dz.U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255)
Miesięczny dochód po odliczeniu dochodu utraconego / doliczeniu dochodu uzyskanego
(poz. 9 minus poz. 10 plus poz. 11)

(10)

(11)

(12)

(13)

Liczba zadeklarowanych członków rodziny
Dochód miesięczny na osobę (poz. 12 podzielona przez poz. 13)
Miejscowość
zameldowania (stałego
zamieszkania)

Oświadczam, że

gmina

prowadziłem/łam /
nie prowadziłem/łam*

*niepotrzebne skreślić
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Odległość od
Warszawy w km

wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami lub jednym
z nich.

OŚWIADCZENIA WNIOSKUJĄCEGO DOKTORANTA:
Jednocześnie oświadczam, że:
• decyzję I instancji o przyznaniu albo o nieprzyznaniu mi miejsca w domu
studenta odbiorę w miejscu złożenia tego wniosku/proszę przesłać za
potwierdzeniem
odbioru
na
adres
korespondencyjny:
…………………………………………………………………………………………...*;
• dokumenty dołączone do niniejszego wniosku stanowią komplet dokumentacji
poświadczającej dochody moje i mojej rodziny w roku …................., a dane w
nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym;
• w niniejszym wniosku podałem/łam stan mojej rodziny aktualny na dzień złożenia
wniosku;
• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie
danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z późn. zm.). Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany o nazwie
i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych oraz prawie
dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.
.

*niepotrzebne skreślić

Warszawa, dnia ……………………………

…………….……………………………………..
Podpis doktoranta

Załączniki:
1. Kserokopia dowodu osobistego
2. Zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny, w tym…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Oświadczenia o dochodach członków rodziny, w tym……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………………

Wypełnia sekretarz studiów doktoranckich:

Wniosek wpłynął
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Data i podpis:

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenta SGH
dla doktorantów - uczestników studiów doktoranckich SGH

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta w roku
akademickim………………../…………….
(Dormitory Application in the academic year ……..../……….)
Dane doktoranta (PhD student’s data) :
imię i nazwisko
(name and surname)
kolegium
(Collegium)
rok, edycja i forma studiów
doktoranckich
(year, edition and mode of
doctoral studies)
tel. kontaktowy
(telephone)

rok

edycja

year

edition

forma stacjonarne/ niestacjonarne *
mode full-time/ part-time *

e-mail
aktualnie zajmowany pokój
w domu studenta
(currently occupied dormitory
room)
kraj pochodzenia i odległość
od Polski
(country of origin and distance
from Poland)

pokój nr

Dom Studenta Sabinki/ Grosik *

room no.

dormitory Sabinki/ Grosik *

kraj pochodzenia

odległość

country of origin

distance

Ubiegam się miejsce w domu studenta (I apply for dormitory accommodation) :




indywidualne dla doktoranta
małżeński pokój (marital room)
( for a PhD student)

Sabinki


Grosik

numer preferowanego pokoju
(preferred room number)

OŚWIADCZENIA WNIOSKUJĄCEGO DOKTORANTA
STATEMENT OF APPLICANT
1. Jednocześnie oświadczam, że decyzję I instancji o przyznaniu albo o nieprzyznaniu mi miejsca
w domu studenta odbiorę w miejscu złożenia tego wniosku / proszę przesłać za potwierdzeniem
odbioru na adres korespondencyjny:………………………………………............................................*.

(I declare that I will collect the first instance decision on granting me the dormitory
accommodation where the application was submitted / please send the decision by return
receipt mail to the address:….……………………………………………………………...…*.
2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie danych
osobowych zawartych w niniejszym wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

(I give consent to the Warsaw School of Economics for the processing of my personal data
included in this application, pursuant to the personal data protection Act of August 29, 1997
(Journal of Laws no.101 of 2002, item 926, as later amended).
*niepotrzebne skreślić (delete as appropriate)

Warszawa, dnia ……………………………
(Warsaw, date)

Podpis doktoranta (PhD Student’s signature)

Wypełnia sekretarz studiów doktoranckich:

Wniosek wpłynął
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…………….……………………………………..

Data i podpis:

km
km

