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REGULAMIN DOMÓW STUDENTA  
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Przedmiot regulaminu 
§ 1  

 
1. Regulamin określa prawa i obowiązki mieszkańców oraz osób przebywających na 

terenie Domów Studenckich „Sikorka” i „Zaścianek” (określanych razem  
i z osobna, jako DS), stanowiących integralną część Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach (zwanym dalej Uniwersytetem) . 

2. DS są własnością Uniwersytetu i powinny być przedmiotem szczególnej ochrony  
i troski mieszkańców, wyrażającej się m.in. dbałością o utrzymanie DS  
w należytym stanie i porządku. 

3. DS są miejscem zamieszkania, wypoczynku i nauki studentów. 
4. Reprezentantem ogółu mieszkańców DS jest Rada Mieszkańców (zwana dalej 

RM). Kompetencje RM określone są w treści niniejszego regulaminu. 
5. Wysokość opłat za miejsce w DS w tym kaucji oraz zaliczki na poczet I raty 

czynszu ustala Rektor w porozumieniu z Parlamentem Studenckim i ogłasza  
w drodze zarządzenia. 

 
ROZDZIAŁ II 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

Zasady przyznawanie miejsca w DS 
§ 2 

 
1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS przysługuje studentowi Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, któremu codzienny dojazd do Uniwersytetu 
uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i który znajduje się  
w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Miejsca w Domu Studenta przyznaje Rektor w porozumieniu z Parlamentem 
Studenckim. 

3. Student Uniwersytetu oraz inna osoba ubiegająca się o miejsce w DS składa 
wniosek o przyznanie miejsca w DS (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
Regulaminu) w Punkcie Informacyjnym dla kandydatów na studia lub w Domu 
Studenta (termin składania wniosków jest ogłaszany na stronie internetowej 
Uniwersytetu). Studenci zagraniczni (z zastrzeżeniem ust. 10) mogą przesłać  
skan wypełnionego i podpisanego wniosku o przyznanie miejsca w DS na adres 
mailowy: domstudenta@ue.katowice.pl. 

4. Studenci, którzy nie złożyli wniosku w terminie ustalonym przez Uczelnię mogą 
ubiegać się o wpisanie na listę rezerwową po uprzednim złożeniu wniosku. 

5. Informacja o przyznaniu miejsca w DS zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.ue.katowice.pl/akademiki. 

6. Studenci, którym przyznano miejsce w DS, są zobowiązani w ciągu 10 dni od 
dnia zamieszczenia listy o przyznaniu miejsc w DS (na stronie internetowej), 
wpłacić zaliczkę na poczet I raty czynszu. Zaliczkę należy wpłacić na konto 
bankowe Uniwersytetu podane na stronie internetowej 
www.ue.katowice.pl/akademiki 

mailto:domstudenta@ue
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7. Wpłata zaliczki na poczet I raty czynszu jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca  
w DS. 

8. W przypadku rezygnacji z miejsca w DS po upływie 1 miesiąca od daty 
zamieszczenia informacji o przyznaniu miejsca na stronie internetowej wpłacona 
zaliczka nie podlega zwrotowi.  

9. Studenci, którym nie przyznano miejsca w DS mogą wpisać się na listę 
rezerwową.  

10. Postanowienia ust. 3 – 8 nie mają zastosowania w przypadku studentów 
zagranicznych studiujących w Uniwersytecie przez semestr lub dwa semestry. 

11. W trakcie roku akademickiego przyznanie miejsca w DS odbywa się na zasadach 
określonych niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem, iż student Uniwersytetu 
nie składa wniosku o przyznanie miejsca ani nie wpłaca zaliczki. 

 
Zakwaterowanie w DS 

§ 3 
 

1. Przydział miejsca w DS następuje na podstawie: 
a) listy osób, którym przyznano zakwaterowanie w DS sporządzonej przez 

Administrację DS 
b) listy osób, którym przyznano zakwaterowanie w DS sporządzonej przez Biuro 

Międzynarodowej Wymiany Studentów. 
2. Zakwaterowanie w DS winno nastąpić w ciągu 3 dni od wyznaczonej daty 

kwaterowania pod rygorem utraty miejsca w DS. W przypadku niemożności 
zakwaterowania się w tym czasie należy poinformować Administrację DS  
i ustalić indywidualny termin zakwaterowania.  

3. Studenci zagraniczni kwaterowani są w dniu przyjazdu.  
4. Zakwaterowanie w DS odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach  

800-1500.  
5. Do zakwaterowania w DS niezbędne są następujące dokumenty: 

a) dowód osobisty, 
b) książeczka wojskowa, 
c) zdjęcie, 
d) w przypadku studentów zagranicznych paszport lub inny dokument 

upoważniający do pobytu na terenie Polski, 
e) potwierdzenie wpłaty kaucji. 

6. W chwili zakwaterowania przyszły mieszkaniec podpisuje odpowiednią Umowę 
najmu pokoju studenckiego zwaną w dalszej treści „umową najmu”, której wzory 
stanowią załącznik nr 2 i 2a do Regulaminu. 

7. Zakwaterowany otrzymuje: 
a) kartę mieszkańca, którą powinien okazywać bez wezwania strażnikowi 

ochrony mienia przy wchodzeniu na teren DS i pobieraniu klucza, 
b) kartę wyposażenia pokoju (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3), 
c) komplet pościeli wraz z bielizną pościelową, za którą ponosi odpowiedzialność 

materialną, 
d) klucz do pokoju; klucz przy każdorazowym wyjściu poza DS należy oddać 

strażnikowi ochrony mienia. 
8. Zameldowanie w DS odbywa się wyłącznie na czas zawarcia umowy najmu,  

z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 3. 
9. Każdy mieszkaniec przy zakwaterowaniu potwierdza pisemnie na „karcie 

wyposażenia pokoju” przejęcie pokoju wraz z jego wyposażeniem zgodnie  
z wykazem wyposażenia, stanem pomieszczeń i instalacji technicznych pokoju 
oraz ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody. 
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10. Student, który po otrzymaniu od Kierownika DS ds. Studenckich polecenia 
przekwaterowania się do innego pokoju, w którym znajduje się wolne miejsce 
zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany pokoju. W przypadku niedostosowania 
się do polecenia Kierownika DS ds. Studenckich student będzie zobowiązany do 
ponoszenia dodatkowej opłaty za wolne miejsce/miejsca. 

 
Odwiedziny w DS 

§ 4  
 

1. Odwiedziny w DS mogą odbywać się codziennie w godzinach 800-2300. 
2. Osoba niebędąca mieszkańcem DS może przenocować w pokoju zajmowanym 

przez studentów po uzyskaniu zgody: 
a) strażnika ochrony mienia, w porozumieniu z Radą Mieszkańców, 
b) mieszkańców pokoju  
oraz po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. 

3. Warunkiem uzyskania zgody na przenocowanie w pokoju zajmowanym przez 
studentów jest wolne miejsce w pokoju w formie wolnego łóżka lub możliwość 
dostawienia dodatkowego miejsca do spania (tzw. dostawki). 

4. Osoby odwiedzające są zobowiązane do pozostawienia w recepcji dowodu 
tożsamości, podania nazwiska osoby odwiedzanej i numeru pokoju, w którym 
osoba ta zamieszkuje. Strażnik ochrony mienia odnotowuje wizytę w rejestrze 
odwiedzin. 

5. Osoby w stanie nietrzeźwym lub będące pod wpływem środków odurzających nie 
mają prawa wstępu na teren DS. 

6. Osoba przyjmująca gości ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
przez te osoby. 

7. W godzinach 2300 -800 budynek DS jest zamykany i wejście do niego mają jedynie 
mieszkańcy DS, osoby posiadające zgodę na przenocowanie w DS i uprawnieni 
pracownicy. 

8. Osoba niebędąca mieszkańcem i nieposiadająca zgody na przenocowanie  
w DS zobowiązana jest opuścić DS do godz. 2300 

. 
9. Osoba niebędąca studentem oraz student niebędący mieszkańcem DS, w tym 

student innej uczelni może przenocować w DS w wolnym pokoju gościnnym lub 
innym wolnym pokoju po uzyskaniu uprzedniej zgody strażnika ochrony mienia  
w porozumieniu z Kierownikiem DS ds. Studenckich i uiszczeniu odpowiedniej 
opłaty. 

10. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w DS małżonka i dzieci. 
11. Członkowie rodziny (małżonek i dzieci) studenta zakwaterowanego w DS są 

traktowani jak studenci innych uczelni. 
12. Liczba noclegów z których mogą korzystać osoby o, których mowa w ust. 2 nie 

może przekraczać 3 noclegów w miesiącu, chyba, że student uprzednio uzyska 
zgodę Kierownika DS ds. Studenckich na większą liczbę noclegów dla osoby 
niebędącej mieszkańcem DS. 

 
Utrata prawa do miejsca w DS i wykwaterowanie  

§ 5 
 

1. Student traci prawo do zamieszkania w DS z chwilą rozwiązania umowy najmu 
bądź niezakwaterowania się w DS w terminie określonym w §3 ust. 2. 

2. Umowa wygasa z: 
a) upływem okresu na który została zawarta, 
b) chwilą uprawomocnienia decyzji o skreśleniu z listy studentów, 
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c) dniem rozwiązania. 
3. W przypadku wygaśnięcia umowy najmu student może nadal mieszkać  

w DS po uzyskaniu uprzedniej zgody Kierownika DS ds. Studenckich i zawarciu 
nowej umowy najmu.  

4. Przyczynami rozwiązania umowy najmu są w szczególności: 
a) zaleganie z opłatami za miejsce w DS powyżej okresu o którym mowa w § 6 

ust. 2,  
b) rażące naruszenie postanowień regulaminu. 

5. Wykwaterowanie z DS odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach  
800-1500.  

6. W dniu wykwaterowania student zdaje w Administracji DS bieliznę pościelową  
i kartę mieszkańca. 

7. Przed wykwaterowaniem student jest zobowiązany do pozostawienia 
najmowanych pomieszczeń w należytym porządku oraz pobrania karty obiegowej 
w Administracji DS. Po podpisaniu karty przez:  
a) strażnika ochrony mienia, który potwierdza oddanie wypożyczonego sprzętu, 
b) współmieszkańca/ców, który/rzy potwierdzi/ą, że nie ma żadnych zastrzeżeń 

do stanu pokoju 
c) pracownika DS, który dokona odbioru stanu technicznego i porządku  

w najmowanych pomieszczeniach, powinna być zwrócona do Administracji 
DS w momencie rozliczania się z kaucji. 

7. W przypadku nieuprzątnięcia najmowanych pomieszczeń oraz stwierdzenia  
w nich lub w pomieszczeniach ogólnego użytku szkód wyrządzonych przez 
wykwaterowującego się mieszkańca Administracja DS obciąża go kosztami, 
zgodnie z dokonaną wyceną szkód. 

8. W przypadku rozwiązania przez Uniwersytet umowy najmu, student zobowiązany 
jest do opuszczenia pokoju w DS nie później niż w ciągu 3 dni od rozwiązania 
umowy. W przypadku nieopuszczenia DS w wyznaczonym terminie zostanie 
naliczona opłata za każdy dzień pobytu pozaumownego do dnia wykwaterowania. 
Przed wykwaterowaniem z DS mieszkaniec zobowiązany jest pozostawić pokój  
w stanie, w jakim go otrzymał przy zakwaterowaniu.  

9. Uniwersytet w uzasadnionych przypadkach może odmówić przyznania miejsca  
w DS osobie, która uprzednio rażąco naruszyła postanowienia niniejszego 
regulaminu lub z innych uzasadnionych przyczyn. 

 

Opłaty za miejsce w DS  

§ 6 
 

1. Wysokość opłat za miejsce w DS określa Rektor w porozumieniu z Parlamentem 
Studenckim. 

2. Miesięczny czynsz za korzystanie z miejsca w pokoju studenckim/pokoju 
studenckiego w DS jest płatny zgodnie z umową najmu do 20 dnia każdego 
miesiąca za który czynsz jest należny.  

3. Studenci Uniwersytetu dokonują wpłat czynszu na indywidualne konto studenta. 
Pozostali mieszkańcy opłatę miesięcznego czynszu dokonują na indywidualne 
konto wskazane w umowie najmu. 

4. W przypadku niezgodności dotyczących opłat za czynsz student zobowiązany 
jest dostarczyć (na wezwanie) do Administracji DS lub do recepcji dowód 
potwierdzenia dokonanej wpłaty. 

5. Student jest zobowiązany przed zakwaterowaniem wpłacić kaucję na rachunek 
bankowy Uniwersytetu. Termin wpłaty kaucji oraz numer rachunku bankowego 
Uniwersytetu jest ogłaszany na stronie internetowej 
www.ue.katowice.pl/akademiki. 



Strona 5 z 9 

6. Student zagraniczny studiujący przez semestr lub 2 semestry jest zobowiązany 
wpłacić kaucję na podany rachunek bankowy Uniwersytetu: 

 kwaterowany w semestrze zimowym – do dnia 15 sierpnia,  

 kwaterowany w semestrze letnim – do dnia 15 stycznia.  
7. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym w ust. 2 Uniwersytet 

nalicza ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki w zapłacie czynszu. 
8. W przypadku, gdy mieszkaniec DS do dnia wykwaterowania nie uiści należnego 

czynszu opuszczając DS, podpisuje zobowiązanie do uregulowania należności 
wraz z ustawowymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia wykwaterowania. 

9. W przypadku utraty statusu studenta nowa opłata miesięcznego czynszu za 
korzystanie z miejsca w pokoju studenckim/pokoju studenckiego będzie naliczana 
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba utraci status studenta. 

10.  W przypadku przywrócenia statusu studenta nowa opłata miesięcznego czynszu 
za korzystanie z miejsca w pokoju studenckim/pokoju studenckiego będzie 
naliczana od miesiąca, w którym student uzyskał status studenta.  

 
Prawa mieszkańca DS 

§ 7  
 

Mieszkaniec DS ma prawo do:  
a) uczestniczenia w ustalaniu programu działania RM, 
b) wybierania i kandydowania do RM, 
c) korzystania, na zasadach określonych przez Kierownika DS ds. Studenckich i 

RM,  
z pomieszczeń przeznaczonych do ogólnego użytku, tj.: 

 sali cichej nauki, 

 sali telewizyjnej, 

 sali gier, 

 pralni. 
d) przyjmowania gości, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie, 
e) organizowania zamkniętych imprez w sali 424 DS „Sikorka”, po uzyskaniu 

zgody Kierownika DS ds. Studenckich. Student, który chce zorganizować 
imprezę jest zobowiązany do złożenia pisemnej prośby u Kierownika DS ds. 
Studenckich na co najmniej dwa dni przed planowaną imprezą. W imprezach 
mogą brać udział tylko mieszkańcy DS. Imprezy mogą być organizowane 
wyłącznie w piątki i w soboty.  

f) składania skarg, za pośrednictwem RM, do Kierownika DS ds. Studenckich na 
działania pracowników DS, a na działania Kierownika DS ds. Studenckich do 
Kanclerza Uniwersytetu, 

g) wymiany bielizny pościelowej raz w miesiącu, 
h) poszanowania prywatności w przydzielonym pokoju. 

 
Obowiązki mieszkańców DS  

§ 8  
 

1. Mieszkaniec DS ma obowiązek:  
a) przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów prawa oraz aktów 

wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie,  
b) okazywania ważnej karty mieszkańca przy wchodzeniu na teren DS  

i pobieraniu klucza do pokoju,  
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c) pozostawiania klucza do pokoju w recepcji przy każdorazowym 
opuszczaniu DS,  

d) podporządkowania się decyzjom Kierownika DS ds. Studenckich oraz RM,  
e) zachowania ciszy nocnej w godzinach 2300 –600. 
f)  przestrzegania zasad współżycia społecznego, 
g) dbania o mienie DS oraz przeciwdziałania niewłaściwemu jego 

użytkowaniu, 
h) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,  
i) utrzymywania pokoju, łazienki oraz pomieszczeń ogólnego użytku  

w czystości i porządku,  
j) terminowego uiszczania należności za zakwaterowanie w DS, 
k) pisemnego zgłaszania wszelkich usterek w „Książce usterek  

i napraw” znajdującej się w recepcji DS, 
l) zgłaszania Kierownikowi DS ds. Studenckich lub przedstawicielowi RM 

usterek oraz zniszczeń, w tym dokonywanych przez inne osoby, pod 
rygorem ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.  

2. Mieszkańcowi na terenie DS zabrania się: 
a) udzielania noclegów osobom nieposiadającym uprawnień do przebywania czy 

nocowania w DS, 
b) odstępowania, wynajmowania czy udostępniania miejsca w pokoju innej 

osobie, 
c) organizowania imprez w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, 
d) zakłócania spokoju i porządku na zewnątrz budynku, 
e) uprawiania gier hazardowych,  
f) kopiowania i sprzedawania nielegalnego oprogramowania komputerowego, 

filmów, płyt itp.,  
g) dystrybuowania alkoholu, papierosów, środków odurzających i anabolicznych,  
h) wnoszenia, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i środków 

odurzających,  
i) wytwarzania lub posiadania narkotyków i przystosowanych urządzeń do ich 

produkcji,  
j) palenia wyrobów tytoniowych w budynkach DS, 
k) prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej bez zgody władz 

Uniwersytetu,  
l) dokonywania samodzielnych napraw lub przeróbek urządzeń i/lub instalacji, 
m) przerabiania zamków, dorabiania kluczy i montowania nowych zamków bez 

zgody Kierownika DS ds. Studenckich, 
n) używania urządzeń nagłaśniających w sposób zakłócający spokój innym 

mieszkańcom. 
o) umieszczania ogłoszeń, napisów poza miejscami do tego celu 

przeznaczonymi, chyba że Kierownik DS ds. Studenckich wyrazi na to zgodę,  
p) naklejania w pokojach plakatów, 
q) trzymania zwierząt, 
r) wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów, które mogłyby spowodować 

ich uszkodzenie lub wadliwe działanie, 
s) wyrzucania przez okno jakichkolwiek przedmiotów (butelek, worków z wodą, 

śmieci, petard itp.), 
t) używania kuchenek gazowych, grzejników, kuchenek elektrycznych, pralek 

poza pomieszczeniami do tego celu przeznaczonymi. 
3. W przypadku stwierdzenia w zajmowanym pokoju lub w pomieszczeniach 

ogólnego użytku szkód wyrządzonych przez studenta zostanie on obciążony 
kosztami, zgodnie z dokonaną wyceną szkód. W uzasadnionych przypadkach 



Strona 7 z 9 

Kierownik DS ds. Studenckich może wyrazić zgodę na dokonanie napraw lub 
remont pomieszczeń przez studenta. 

4. W przypadku niemożności ustalenia osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie 
szkody w stanie pomieszczeń i instalacji technicznych oraz w wyposażeniu 
pokoju, osoby współwynajmujące pokój będą odpowiadać za szkody solidarnie. 

 
Rada Mieszkańców  

§ 9 
 

1. RM jest organem Samorządu Studenckiego, powołanym do organizowania życia 
studenckiego i kontroli przestrzegania postanowień regulaminu przez 
mieszkańców DS. 

2. Wybory do RM są organizowane przez Parlament Studencki. Wybory powinny się 
odbyć do końca października.  

3. Rada Mieszkańców DS składa się z 5 członków: 4 mieszkańców Domów 
Studenckich, wybranych w wyborach oraz 1 studenta delegowanego do Rady 
Mieszkańców przez Parlament Studencki. 

4. Wyniki wyborów podane są do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń)  
w terminie 7 dni od zakończenia wyborów. 

5. W przypadku, gdy nie doszło do wybrania RM, jego funkcje pełni Pełnomocnik 
Parlamentu Studenckiego ds. DS wybrany wg zasad określonych w Regulaminie 
Samorządu Studenckiego. 

6. RM reprezentuje mieszkańców DS wobec Kierownika DS ds. Studenckich i władz 
Uniwersytetu we wszystkich sprawach dotyczących mieszkańców DS.  

7. RM uprawniona jest w szczególności do: 
a) współdziałania z Kierownikiem DS ds. Studenckich w sprawach dotyczących 

zakwaterowania, 
b) egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu przez mieszkańców 

DS, 
c) współdecydowania o korzystaniu z urządzeń, sprzętu i pomieszczeń 

przeznaczonych do użytku ogólnego. 
8. RM zobowiązana jest w szczególności do: 

a) współdziałania z władzami Uniwersytetu i Kierownikiem DS ds. Studenckich w 
realizacji zadań wychowawczych i rozwiązywaniu problemów socjalno-
bytowych mieszkańców DS,  

b) organizowania pracy mieszkańców na rzecz DS i otoczenia obiektów, 
c) dbania o poszanowanie mienia, utrzymanie porządku i czystości na terenie 

DS, 
d) tworzenia na terenie DS, we współpracy z Kierownikiem DS. ds. Studenckich, 

atmosfery  
i warunków do nauki i wypoczynku. 

9. W sprawach ważnych dla ogółu mieszkańców DS RM może przeprowadzić 
referendum. 

10. RM działa w oparciu o ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym, Regulamin 
Samorządu Studenckiego oraz niniejszy regulamin. 

 
Prawa i obowiązki Kierownika i Administracji DS  

§ 10  
 

1. Kierownik DS ds. Studenckich administruje nim i prowadzi jego gospodarkę 
finansową. 

2. Do zadań Kierownika DS ds. Studenckich, należy: 
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a) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, 
b) pomoc studentom w sprawach związanych z pobytem w DS, 
c) przestrzeganie wymogów konsultacji i współpracy z RM w sprawach 

określonych niniejszym regulaminem, 
d) dbanie o należyty stan urządzeń, wyposażenia i aparatury DS, 

3. Kierownik DS ds. Studenckich lub osoba przez niego upoważniona, w obecności 
przedstawiciela RM lub innego studenta wyznaczonego przez RM ma prawo 
dokonywać okresowego przeglądu stanu pokoi. Przegląd odbywa się raz na 
semestr. Ustalenia pokontrolne będą zawarte w protokole. 

4. Kierownik DS ds. Studenckich lub strażnik ochrony mienia może zabronić wstępu 
na teren DS osobie niebędącej mieszkańcem DS, która uprzednio dopuściła się 
wykroczenia przeciwko niniejszemu regulaminowi. 

5. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców, wystąpienia awarii oraz 
w innych nieprzewidzianych sytuacjach wymagających natychmiastowej 
interwencji Kierownik DS ds. Studenckich, osoba przez niego upoważniona lub 
inspektor bhp i ppoż. mają prawo wejścia do pokoju podczas nieobecności jego 
mieszkańców, tylko w obecności członka RM lub innego mieszkańca DS.  

6. Konserwator obiektu ma prawo wejść do pokoju podczas nieobecności jego 
mieszkańców, w celu usunięcia zgłoszonej wcześniej usterki lub nagłej awarii, 
tylko w obecności pracownika Administracji DS lub innego mieszkańca DS. 

7. W przypadkach zagrożenia porządku i bezpieczeństwa mieszkańców Kierownik 
DS ds. Studenckich jest zobowiązany wezwać odpowiednie służby, w tym policję, 
niezwłocznie powiadamiając Rektora Uniwersytetu o zaistniałej sytuacji. W czasie 
nieobecności Kierownika DS ds. Studenckich obowiązki te spoczywają na 
strażnikach ochrony mienia i członkach RM. 

8. Na czas nieobecności Kierownika DS ds. Studenckich jego funkcję przejmuje – na 
podstawie pisemnego upoważnienia – osoba wyznaczona przez Kierownika DS 
ds. Studenckich  

9. Administracja DS zobowiązana jest do: 
a) działań zapewniających należyte warunki pracy i wypoczynku mieszkańcom 

DS, 
b) utrzymywania w należytym stanie i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku 

przeznaczonych do ogólnego użytku, 
c) zorganizowania usług zapewniających bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, 
d) zapewnienia dostawy ciepłej wody, ogrzewania, prądu i Internetu,  

z wyłączeniem okresu konserwacji urządzeń lub ich awarii, 
e) zapewnienia mieszkańcom wymiany bielizny pościelowej raz w miesiącu. 

10. Administracja DS nie ponosi odpowiedzialność za przedmioty będące prywatną 
własnością mieszkańca DS znajdujące się w zajmowanym pokoju. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 11 
 
1. W stosunku do mieszkańców DS winnych naruszania przepisów regulaminu oraz 

postanowień innych zarządzeń obowiązujących mieszkańców DS, mogą być 
stosowane przez Kierownika DS. ds. Studenckich następujące kary:  
a) upomnienie słowne lub pisemne,  
b) rozwiązanie umowy najmu. 

2. Władze Uniwersytetu na wniosek Parlamentu Studenckiego mogą zawiesić 
działalność RM, w przypadku działalności niezgodnej z niniejszym regulaminem. 
W razie zawieszenia działalności RM, Parlament Studencki w ciągu 7 dni 
powołuje pełnomocnika ds. DS pełniącego funkcję RM. 
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3. Spory studenckie związane z pobytem w DS rozpatruje RM w porozumieniu  
z Kierownikiem DS ds. Studenckich. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje RM 
w porozumieniu z Kierownikiem DS ds. Studenckich. 

5. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych niniejszym regulaminem 
jest Prorektor właściwy ds. edukacji. Decyzja Prorektora właściwego ds. edukacji 
jest ostateczna. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia Rektora. 


