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M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

Poz. 323 

ZARZĄDZENIE NR 54 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia  

Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego  
Na podstawie § 35 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 

Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
§ 1 

W Regulaminie domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
18 czerwca 2014 r. (Monitor UW z 2014 r. poz. 123 z późn. zm.) wprowadza  
się następujące zmiany: 
1) w § 12 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) swobodnego dysponowania powierzonym mu mieniem, w szczególności  
do przemeblowania i ozdabiania pokoju lub segmentu, w porozumieniu  
ze współmieszkańcami, o ile nie powoduje to zużycia powierzonego mienia 
ponad zużycie wynikające ze zwykłego zarządu; na zasadach określonych 
w § 34 niniejszego Regulaminu.”; 

2) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Student, któremu przyznano miejsce w domu studenta, powinien 

zakwaterować się w nim zgodnie z terminami określonymi w komunikacie, o którym 
mowa w § 4. W przypadku studentów, którzy otrzymali skierowanie po dniu 
5 października termin na zakwaterowanie wynosi jeden dzień od dnia otrzymania 
skierowania. Po upływie wskazanych terminów student traci miejsce. Nie wyłącza to 
prawa do ponownego uzyskania miejsca na zasadach zawartych w niniejszym 
Regulaminie.”; 
3) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„§ 30 
1. Mieszkaniec jest zobowiązany zostawić klucze do pokoju na portierni. 

Klucz jest wydawany wyłącznie mieszkańcowi  lub osobie pisemnie przez niego 
upoważnionej.  

2. Upoważnienie obejmuje tylko gościa mieszkańca, który uzyskał zgodę na 
nocleg i wymaga pisemnej zgody współmieszkańców. Składa się je w godzinach 
pracy administracji domu studenta najpóźniej dzień przed początkiem jego 
obowiązywania.  
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3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego Regulaminu.”; 
4) § 32 otrzymuje brzmienie: 

„§ 32 
Student ma prawo do uzyskania trzech bezpłatnych noclegów w miesiącu dla 

osób bliskich po otrzymaniu pisemnej zgody współmieszkańców i kierownika bądź 
rady mieszkańców. Cena kolejnych noclegów ustalana jest przez kierownika 
w porozumieniu z radą mieszkańców i nie może być wyższa niż 25 złotych. Przepis 
ten ma zastosowanie również do  zamieszkiwania w czasie wakacji.”; 
5) w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dom studenta prowadzi księgę gości, odnotowując wejścia i wyjścia gości 
mieszkańców. Odwiedzający jest zobowiązany do wpisania swoich danych 
osobowych, a także do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość na 
żądanie portiera.”; 
6) w § 36 lit. i otrzymuje brzmienie: 

„i) używanie kuchenek gazowych, elektrycznych grzejników i innego sprzętu 
o dużej mocy, innego sprzętu elektrycznego zagrażającego 
bezpieczeństwu, niespełniającego przepisów przeciwpożarowych 
i bezpieczeństwa i higieny pracy (np.: tostery) nie będącego na 
wyposażeniu domu studenta.”; 

7) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu: 
„§ 36a 

W przypadku niezastosowania się do § 36 lit. i mieszkaniec jest zobowiązany 
do przekazania urządzeń do depozytu domu studenta.”; 
8) § 46 otrzymuje brzmienie: 

„§ 46 
1. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są po zasięgnięciu opinii 

kierowników odpowiednich biur, kierowników akademików, rad mieszkańców  
oraz właściwych organów Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów.  

2. Opinie przekazuje się w terminie wyznaczonym przez Prorektora, nie 
krótszym jednak niż 14 dni. W wypadku nieprzekazania opinii w terminie uznaj się, że 
zmiany zostały zaopiniowane.” 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik 

do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r.  
w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 
czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu 

Warszawskiego  
 

”Załącznik nr 3  
do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego 

 
WZÓR 

 
Warszawa, dnia ........................... 

 ...............................................  
(imię) 

 
 ...............................................  

(nazwisko) 
 

 ...............................................  
(numer dowodu osobistego) 

 
 ...............................................  

(numer pokoju mieszkańca) 
 
  
 
 Uniwersytet Warszawski 
 Dom Studenta nr ……… 

.…………………………… 

……………………………. 
 

(adres) 
 

UPOWAŻNIENIE 
 

Ja, niżej podpisany/podpisana*, upoważniam …………………………………, 

legitymującego/legitymującą* się dowodem osobistym/paszport* 
nr ................................., do odbierania z recepcji domu studenta nr … Uniwersytetu 

Warszawskiego klucza do pokoju/segmentu nr ………. 

Upoważnienia udzielam na okres od dnia ...................... godz. ...........  

do dnia ...................... godz. ………. 

                                                 
* niepotrzebne skreślić 
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Pouczenie: 
1. Aby upoważnienie było w mocy, należy bezwzględnie uzyskać zgodę wszystkich 

współmieszkańców. Zgodę na upoważnienie do pobierania klucza 
współmieszkańcy potwierdzają podpisem pod niniejszym drukiem. 

2. Na podstawie § 33 ust. 1 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu 
Warszawskiego student przyjmujący gości ponosi odpowiedzialność za ich pobyt 
na terenie domu studenta.  

3. Niniejsze upoważnienie obowiązuje wyłącznie w czasie zarejestrowanych 
noclegów osoby bliskiej.  

4. Zobowiązanie musi być dostarczone do administracji domu studenta najpóźniej 
dzień przed początkiem obowiązywania. 

 
  ............................................  
  (podpis mieszkańca) 
 
 
Czytelne podpisy współmieszkańców: 
 

1) ………………………...............................................  

2) ………………………............................................... 

3) ………………………............................................... 

4) ………………………............................................... 

5) ………………………………………………………..„ 
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