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Zarządzenie Nr  39/2001 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  23 lipca 2001 r. 
 
 

wprowadzające Regulamin mieszkańców domu studenckiego 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje : 

 

 § 1. Z dniem 1 września 2001 r. wprowadza się Regulamin mieszkańców domu 

studenckiego Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiący Załącznik do niniejszego zarządze-

nia. 

 

 § 2. Zobowiązuje się kierowników domów studenckich do podania niniejszego Re-

gulaminu do wiadomości mieszkańcom domów studenckich. 

 

 § 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Studenckich. 

 

 § 4. Traci moc zarządzenie Nr 30/92 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

25 września 1992 r. wprowadzające Regulamin mieszkańców domu studenckiego. 

 

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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             Załącznik 

  do zarządzenia Nr 39/2001 

z dnia  23 lipca 2001 r. 

 
 
 

REGULAMIN   
MIESZKAŃCÓW  DOMU  STUDENCKIEGO 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ  I 
 

Postanowienia ogólne 
 

 

§ 1 

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do wszystkich mieszkańców do-

mów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
 § 2 

 

1. Dom studencki stanowi integralną część Uczelni. 

 

 2. Dom studencki jest przeznaczony na czasowe zakwaterowanie uprawnionych do 

tego osób oraz jest miejscem do wypoczynku i nauki. 

 

  3. Dom studencki zapewnia warunki dla rozwoju samorządności studenckiej i życia 

kulturalnego. 

 
§ 3 

 

  1. Prorektor do spraw studenckich i kierownik domu studenckiego reprezentują 

Uczelnię we wszystkich sprawach dotyczących mieszkańców domu studenckiego. 

   

  2. Kierownik domu studenckiego jest związany poleceniami prorektora do spraw 

studenckich. 

 

  3. Mieszkańcy reprezentowani są przez organy samorządu mieszkańców domu stu-

denckiego, które współpracują z władzami Uczelni, kierownikiem i administracją domu           

studenckiego we wszystkich sprawach związanych z udziałem studentów w zarządzaniu      

domem studenckim. 
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ROZDZIAŁ  II 

 

Zasady zakwaterowania 
 

 

§ 4 

 

  1. Miejsca w domu studenckim przyznawane są corocznie na okres dziewięciu mie-

sięcy, poczynając od daty rozpoczęcia roku akademickiego. 

 

  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może uzyskać zezwolenie na 

korzystanie z miejsca w domu studenckim w okresie wakacji letnich, za zgodą prorektora 

do spraw studenckich udzieloną w porozumieniu z kierownikiem domu studenckiego. 

 
§ 5 

 

  1. Student nabywa prawo do zamieszkiwania w domu studenckim w drodze decyzji 

prorektora do spraw studenckich wydanej w porozumieniu z odpowiednim organem samo-

rządu studenckiego.  

 

  2. Przyznanie miejsca na rok następny jest możliwe po uzyskaniu przez mieszkańca 

pozytywnej opinii dotychczasowej rady mieszkańców i kierownika domu studenckiego. 

 

  3. Dotychczasowy mieszkaniec domu studenckiego ma pierwszeństwo w uzyskaniu 

miejsca w tym samym domu studenckim przed nowymi mieszkańcami. 

 

  4. Student może wystąpić o przyznanie miejsca w wydzielonym domu studenckim 

dla rodzin wraz ze współmałżonkiem nie będącym studentem, do którego mają odpowiednio 

zastosowanie postanowienia ust.1. Uzyskanie prawa do zamieszkiwania w domu studenckim 

przez współmałżonka studenta uzależnione jest od uzyskania takiego prawa przez samego 

studenta. 

 

  5. Student ma prawo zamieszkać w wydzielonym domu studenckim dla rodzin wraz 

z dziećmi, o czym powinien powiadomić w podaniu o przydział miejsca w domu studenc-

kim. 

 

  6. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji prorektora do spraw stu-

denckich, mogą zamieszkiwać w domu studenckim także inne osoby nie będące studentami, 

na zasadach określonych w decyzji o przydziale miejsca. 

 
§ 6 

 

  1. Dokumentem stwierdzającym prawo do zamieszkania w domu studenckim jest 

skierowanie wydane przez Dział Młodzieżowy. 

 

  2. Zasady przydziału miejsc w domach studenckich ustala na dany rok akademicki  

prorektor do spraw studenckich w porozumieniu z samorządem studenckim. Zasady te po-
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dawane są do wiadomości ogólnej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń we wszystkich 

domach studenckich i dziekanatach. 

§ 7 
 

  1. Zakwaterowania osób w domu studenckim dokonuje kierownik domu studenckie-

go na podstawie skierowania i po dopełnieniu formalności meldunkowych. 

  

  2. Zakwaterowanie odbywa się w oparciu o rozdział miejsc w pokojach dokonany 

przez radę mieszkańców, który uwzględnia podział pokoi oraz modułów mieszkalnych skła-

dających się z pokoi i łazienki na żeńskie i męskie, z wyjątkiem pokoi rodzinnych przezna-

czonych dla małżeństw i rodzin. 

 

  3. Małżeństwa i rodziny z dziećmi kwaterowane są w odrębnych pokojach w wy-

dzielonych domach studenckich dla rodzin. 
 

§ 8 
 

  1. Mieszkańcy domu studenckiego mogą zmieniać w ciągu roku akademickiego 

przydzielone im miejsce w określonym pokoju, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 2 

niniejszego Regulaminu, i przenosić się na wolne miejsce do innego pokoju lub zamieniać 

się miejscami z mieszkańcami innych pokoi za zgodą wszystkich mieszkańców pokoi przyj-

mujących. Zmiana miejsca zakwaterowania następuje na podstawie pisemnego wniosku zło-

żonego w administracji domu studenckiego wraz z popierającymi go pisemnymi oświadcze-

niami wszystkich mieszkańców pokoi przyjmujących, po uprzednim załatwieniu wszystkich 

formalności w administracji domu studenckiego. 

 

  2. Mieszkańcy pokoju nie mogą odmówić przyjęcia studenta dokwaterowanego na 

wolne miejsce w trybie i na zasadach określonych w ust. 3 oraz § 6 i § 7 niniejszego Regu-

laminu. 

 

  3. Kierownik domu studenckiego w porozumieniu z radą mieszkańców może w ciągu 

roku akademickiego przekwaterować mieszkańca do innego pokoju, ze względu na potrzebę 

pełnego wykorzystania bazy noclegowej domu studenckiego oraz w trybie § 38 niniejszego 

Regulaminu.  
 

§ 9 
 

  1. W chwili zakwaterowania pokój wraz ze sprzętem stanowiącym jego wyposażenie 

przekazywany jest protokolarnie wszystkim mieszkańcom danego pokoju na podstawie 

„Rewersu na wyposażenie pokoju”. Pokoje i moduły mieszkalne posiadające łazienki lub 

kuchnie przekazywane są łącznie z tymi pomieszczeniami. Protokół przekazania pokoju 

podpisują wszyscy jego mieszkańcy i pracownik administracji domu studenckiego. 

     Wzór „Rewersu na wyposażenie pokoju” stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

  2. W momencie zwalniania pokoju przez jego mieszkańców pracownik administracji 

domu studenckiego dokonuje protokolarnego odbioru pokoju na podstawie „Rewersu na 

wyposażenie pokoju”. W razie rozbieżności w odbiorze uczestniczy przedstawiciel rady 

mieszkańców. Protokół odbioru pokoju określa stan techniczny pokoju i sprzętu stanowiące-
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go jego wyposażenie. Pokoje i moduły mieszkalne posiadające łazienki lub kuchnie odbiera-

ne są łącznie z tymi pomieszczeniami.  

 

  3. Każda zmiana składu osobowego pokoju wymaga protokolarnego odbioru pokoju, 

łazienki i kuchni oraz naniesienia zaistniałych zmian w „Rewersie na wyposażenie pokoju”. 

 
§ 10 

 

  1. Przed zakwaterowaniem mieszkaniec zaznajamia się z treścią niniejszego Regula-

minu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, co potwierdza własnoręcznym podpisem na 

„Rewersie na wyposażenie studenta”. 

      Wzór „Rewersu na wyposażenie studenta” stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

  2. Z chwilą zakwaterowania mieszkaniec otrzymuje imienną „Kartę Mieszkańca 

Domu Studenckiego”, która służy do legitymowania się wewnątrz domu studenckiego. 

      Wzór „Karty Mieszkańca Domu Studenckiego” stanowi Załącznik Nr 3 do niniej-

szego Regulaminu. 

 

  3. W związku z zakwaterowaniem mieszkaniec otrzymuje dodatkowe wyposażenie 

osobiste, którego pobranie kwituje własnoręcznym podpisem na „Rewersie na wyposażenie 

studenta”. 

 

§ 11 

 

  1. Student traci prawo do zamieszkiwania w domu studenckim w następujących      

przypadkach: 

             1/ jeżeli nie dopełnił formalności związanych z zakwaterowaniem w terminie okre-

ślonym w zasadach przydziału miejsc - o których mowa w § 6 ust. 2 niniejsze-

go Regulaminu - z upływem tego terminu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy student 

uprzedził kierownika domu studenckiego o niemożności przybycia do domu 

studenckiego w wyznaczonym terminie z ważnych powodów, 

             2/  z upływem terminu, na jaki wydane zostało skierowanie do domu studenckie-

go, a jeżeli terminu nie określono, pierwszego dnia po zakończeniu letniej sesji 

egzaminacyjnej, 

             3/  z chwilą wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy studentów, 

 4/  z chwilą wydania decyzji o przyznaniu urlopu dziekańskiego lub powtarzania 

roku, z wyjątkiem sytuacji, kiedy student uzyskał zgodę prorektora do spraw 

studenckich na dalsze zamieszkiwanie w domu studenckim, po uzyskaniu opinii 

o której mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu, 

 5/  w razie zalegania z opłatami za zamieszkiwanie za dwa miesiące, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy na wniosek studenta uzasadniony szczególnymi okolicznościami 

prorektor do spraw studenckich postanowił inaczej, 

             6/  na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 

lub Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, 

           7/  na podstawie decyzji prorektora do spraw studenckich, o której mowa w § 37 

ust.2 niniejszego Regulaminu. 
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  2. Utrata prawa do zamieszkiwania w domu studenckim z przyczyn wymienionych w 

ust.1 pkt. 1, 3, 4 i 5 następuje na podstawie decyzji prorektora do spraw studenckich      o 

cofnięciu przydziału miejsca.  

 

  3. Utrata prawa do zamieszkiwania w domu studenckim przez studenta jest równo-

znaczna z utratą tego prawa przez zamieszkującego z nim współmałżonka, nie będącego 

studentem. 
 

§ 12 
  

  Student pozbawiony prawa do zamieszkiwania w domu studenckim powinien go opu-

ścić w terminie określonym w decyzji prorektora do spraw studenckich lub w prawomoc-

nym orzeczeniu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów lub Odwoławczej Komisji Dyscypli-

narnej dla Studentów, a jeżeli termin ten nie został określony - w ciągu 5 dni od doręczenia 

mu przedmiotowej decyzji lub uprawomocnienia się orzeczenia wyżej wymienionych Komi-

sji o ukaraniu. W razie nieuzasadnionej zwłoki, kierownik domu studenckiego dokonuje 

czynności w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, a związanymi z tym kosz-

tami obciąża eksmitowanego studenta. 
 

§ 13 
 

  Utrata prawa do zamieszkiwania w domu studenckim przez osobę nie będącą studen-

tem następuje z upływem terminu, na jaki wydane zostało skierowanie do domu studenckie-

go, albo na podstawie decyzji prorektora do spraw studenckich o cofnięciu przydziału miej-

sca. Postanowienia § 11 ust. 3 i § 12 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

     

                                                                    

ROZDZIAŁ  III 
 

Prawa i obowiązki mieszkańca 

 

 

§ 14 
 

  1. Mieszkańcy mają prawo do zamieszkiwania w domu studenckim w warunkach 

bezpieczeństwa i spokoju, umożliwiających wypoczynek i naukę. 

 

  2. Dom studencki zapewnia należytą ochronę przeciwpożarową, kontrolę ruchu oso-

bowego przy wejściu oraz prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej.  

 

  3. Mieszkańcy mają prawo do korzystania w domu studenckim z urządzeń i po-

mieszczeń wspólnego użytku. 
 

§ 15 
 

  1. Mieszkańcy mają prawo do zachowania prywatności w zajmowanym pokoju. Nikt 

bez ich zgody nie ma prawa wchodzić do pokoju, zwłaszcza pod ich nieobecność,              

z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 29 ust. 2 i § 30 niniejszego Regulaminu. 

  2. Mieszkańcy mają prawo do urządzania wystroju pokoi według własnego uznania, 

z poszanowaniem takiego samego prawa pozostałych współmieszkańców pokoju. Wystrój 
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pokoju nie może zawierać elementów godzących w uczucia patriotyczne lub religijne pozo-

stałych współmieszkańców pokoju, jak też naruszać ogólnych norm estetycznych.  

 

  3. Zmiany wyposażenia i wystroju pokoi o charakterze trwałym wymagają każdora-

zowo zgody kierownika domu studenckiego. 
 

§ 16 
 

  1. Mieszkańcy mają prawo do używania wniesionych do pokoju w domu studenckim 

własnych urządzeń z zakresu techniki użytkowej, z zastrzeżeniem § 28 pkt 11 i 12 niniej-

szego Regulaminu. 

 

  2. Uczelnia nie odpowiada materialnie za wniesiony przez mieszkańca do domu stu-

denckiego sprzęt audiowizualny, komputerowy, radiofoniczny i inny sprzęt z zakresu tech-

niki użytkowej, przedstawiający wartość jednostkową przekraczającą 200 złotych, jak rów-

nież za urządzenia wniesione do domu studenckiego z naruszeniem postanowień § 28 pkt 11 

i 12 niniejszego Regulaminu.  

 

  3. Uczelnia nie odpowiada również za rzeczy wniesione przez mieszkańca do pokoju 

w domu studenckim, jeżeli ich utrata lub uszkodzenie nastąpiły w czasie, kiedy pokój nie 

był należycie zabezpieczony. Zasady dotyczące należytego zabezpieczenia pokoju określa   

§ 20 pkt 7 oraz § 28 pkt 19, 20, 21, 22 i 24 niniejszego Regulaminu. 
 

§ 17 
 

  1. Mieszkańcy mają prawo do ochrony dotyczących ich danych osobowych przetwa-

rzanych w systemach informatycznych oraz w kartotekach, skorowidzach, księgach, wyka-

zach i w innych zbiorach ewidencyjnych domu studenckiego. 

 

  2. Administracja domu studenckiego jako administrator danych osobowych miesz-

kańców jest zobowiązana do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapew-

niających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia 

danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.  

 

  3. Po wykorzystaniu dane osobowe byłych mieszkańców podlegają niezwłocznemu 

usunięciu lub anonimizacji. 
 

§ 18 
 

  1. Mieszkańcy mogą organizować imprezy kulturalne i rozrywkowe w pomieszcze-

niach wspólnego użytku za zgodą rady mieszkańców i kierownika domu studenckiego.      

W razie odmowy wyrażenia zgody przez radę mieszkańców lub kierownika domu studenc-

kiego, ostateczną decyzję podejmuje prorektor do spraw studenckich. 

 

  2. Imprezy w domu studenckim nie mogą odbywać się w porze ciszy nocnej,          z  

zastrzeżeniem ust. 3. 

 



 

(Dział Organizacyjny-2001) 

8 

  3. W przypadkach uzasadnionych charakterem imprezy, prorektor do spraw stu-

denckich może wyrazić zgodę na jej przedłużenie na porę ciszy nocnej, określając osta-

teczną porę zakończenia imprezy. 

 

  4. Odpowiedzialność za przebieg imprezy ponoszą jej organizatorzy. 

 

  5. W przypadku niewłaściwego przebiegu imprezy naruszającego postanowienia ni-

niejszego Regulaminu, bądź popełniania przez jej uczestników wykroczeń lub przestępstw, 

kierownik domu studenckiego może wcześniej zakończyć imprezę.   

 

  6. W przypadku poważniejszych naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu, pro-

rektor do spraw studenckich na wniosek kierownika domu studenckiego może wydać zakaz 

organizowania imprez na terenie danego domu studenckiego na czas określony. 

 
§ 19 

 

  1. Wszyscy mieszkańcy domu studenckiego zobowiązani są do przestrzegania posta-

nowień niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń prorektora do spraw studenckich i poleceń 

kierownika domu studenckiego, a także respektowania uchwał organów samorządu miesz-

kańców domu studenckiego wydawanych zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, Statu-

tem Uczelni oraz obowiązującymi regulaminami samorządów studenckich. 

 

  2. Kierownik domu studenckiego i rada mieszkańców sprawują bezpośredni nadzór 

nad przestrzeganiem na terenie domu studenckiego postanowień niniejszego Regulaminu 

oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia koleżeńskie-

go. Mieszkańcy domu studenckiego zobowiązani są do respektowania poleceń kierownika 

domu studenckiego i rady mieszkańców. 

 

  3. We wszystkich sprawach uzależnionych w niniejszym Regulaminie od decyzji 

rady mieszkańców, kierownika domu studenckiego lub innych upoważnionych osób, miesz-

kańcom przysługuje prawo odwołania się do prorektora do spraw studenckich, który podej-

muje ostateczną decyzję. 

 

§ 20 

 

  Mieszkańcy domu studenckiego mają obowiązek korzystania z miejsca w domu stu-

denckim z poszanowaniem zasad współżycia koleżeńskiego i dobrych obyczajów akademic-

kich w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz nie zakłócający ich prawa 

do wypoczynku i nauki, a w szczególności: 

1/ przestrzegania przepisów bhp i ppoż., 

2/ przestrzegania ciszy nocnej, 

3/ korzystania z miejsca w pokoju zgodnie z zakwaterowaniem, 

4/ dokonywania opłat za miejsce w domu studenckim za każdy miesiąc w terminie do 25. 

dnia każdego miesiąca, 

5/ okazywania „Karty Mieszkańca Domu Studenckiego” przy pobieraniu klucza do pokoju 

oraz na każde żądanie kierownika domu studenckiego, portiera lub innego pracownika 

administracji domu studenckiego, członka rady mieszkańców oraz upoważnionego przed-

stawiciela prorektora do spraw studenckich, 
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6/ dbałości o czystość i porządek w zajmowanym pokoju, łazience, kuchni i module 

mieszkalnym,  

7/ zamykania okien w pokoju oraz drzwi do pokoju i modułu na klucz w chwili jego 

opuszczania przez wszystkich jego mieszkańców oraz pozostawiania klucza na portierni 

w razie opuszczania domu studenckiego, 

8/ wyłączania radiomagnetofonów, telewizorów, komputerów i innych urządzeń elek-

trycznych w chwili opuszczania pokoju przez wszystkich jego mieszkańców, 

9/ korzystania z urządzeń i pomieszczeń wspólnego użytku zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz dbałości o czystość i porządek w tych pomieszczeniach, 

10/ przechowywania żywności we wspólnie używanych lodówkach w sposób higieniczny    i 

usuwania żywności nieświeżej, 

11/ dbałości o czystość terenu przyległego do domu studenckiego, 

12/ informowania kierownika domu studenckiego o zamiarze rezygnacji z miejsca w domu 

studenckim z możliwie najdłuższym wyprzedzeniem, 

13/ rozliczenia się w chwili wykwaterowania z pobranego sprzętu i zajmowanych pomiesz-

czeń na podstawie „Rewersu na wyposażenie studenta” i „Rewersu na wyposażenie po-

koju” oraz zdania pokoju, łazienki, kuchni i modułu wysprzątanego i czystego, 

14/ informowania członka rady mieszkańców, kierownika domu studenckiego, portiera lub 

innego pracownika administracji domu studenckiego o przypadkach rażącego naruszania 

niniejszego Regulaminu, zwłaszcza o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu osób i 

mienia, 

15/ udzielania Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dla Studentów informacji istotnych w prowa-

dzonym przez niego postępowaniu wyjaśniającym. 
 

 

ROZDZIAŁ  IV 
 

Zasady porządkowe 
 

 

§ 21 
 

  Cisza nocna w domu studenckim obowiązuje w godzinach od 23.00 do 6.00. 
 

§ 22 
 

  1. Goście mogą przebywać na terenie domu studenckiego w godzinach od 6.00 do 

23.00, a wyjątkowo po godzinie 23.00 w przypadkach i na zasadach określonych w § 18 

ust. 3 i § 23 niniejszego Regulaminu. 

 

  2. Gość wchodząc do domu studenckiego zobowiązany jest pozostawić na portierni 

ważny dokument stwierdzający jego tożsamość oraz podać numer pokoju i nazwisko odwie-

dzanego mieszkańca. Portier wpuszcza gościa na teren domu studenckiego pod warunkiem, 

że odwiedzany mieszkaniec jest obecny w domu studenckim i z zastrzeżeniem postanowień 

§ 25 niniejszego Regulaminu.  

 

  3. Przyjmowanie gości w pokojach nie może zakłócać warunków do nauki i wypo-

czynku mieszkańców. 
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  4. Mieszkaniec domu studenckiego ponosi pełną odpowiedzialność za swojego go-

ścia.  

 

  5. Mieszkaniec ma obowiązek natychmiastowego przeciwdziałania zachowaniom 

gościa naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 
§ 23 

 

  1. W uzasadnionych przypadkach mieszkaniec domu studenckiego może uzyskać 

zgodę na przedłużenie wizyty gościa do godziny 2.00 w nocy lub na udzielenie mu noclegu 

w swoim pokoju albo za odpłatnością w pokoju gościnnym.  

 

  2. Przedłużenie wizyty lub udzielenie noclegu w swoim pokoju wymagają każdora-

zowo zgody wszystkich współmieszkańców pokoju oraz zgody kierownika domu studenc-

kiego lub przewodniczącego rady mieszkańców albo upoważnionej przez niego osoby, któ-

rzy wyrażając zgodę biorą pod uwagę warunki noclegowe danego pokoju, ilość aktualnie 

przebywających w nim osób oraz obowiązek zapewnienia ciszy nocnej w domu studenckim.  

 

  3. Udzielenie zgody na nocleg w pokoju mieszkańca wymaga odnotowania w znajdu-

jącym się na portierni miesięcznym „Wykazie gości korzystających z noclegu”, w którym 

obok imienia i nazwiska gościa odnotowuje się ilość udzielonych mu noclegów w danym 

miesiącu. Ta sama osoba może skorzystać z takiego noclegu nie więcej niż cztery razy      

w miesiącu kalendarzowym. 

 

  4. Nieopuszczenie domu studenckiego do godziny 2.00 przez gościa, któremu prze-

dłużono wizytę, jest równoznaczne z udzieleniem mu noclegu i pociąga za sobą konsekwen-

cje, o których mowa w ust. 3. 

 

  5. Udzielenie noclegu w pokoju gościnnym wymaga każdorazowo zgody Działu 

Młodzieżowego lub kierownika domu studenckiego.  

 
§ 24 

 

  W wydzielonych domach studenckich dla rodzin, ze względu na ich specyfikę i uza-

sadnione potrzeby mieszkańców, możliwe jest odmienne uregulowanie zasad porządko-

wych, m.in. godzin ciszy nocnej, zasad odwiedzin i przebywania opiekunek do dzieci oraz 

zasad korzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytku. Decyzję w tym zakresie 

podejmuje prorektor do spraw studenckich na wniosek kierownika domu studenckiego lub 

rady mieszkańców. 

 
§ 25 

 

  Osoby odwiedzające mieszkańców, które znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środka odurzającego, nie mają prawa wstępu i przebywania na terenie domu stu-

denckiego. Jeżeli taka osoba znajdzie się na terenie domu studenckiego, na portierze           

i mieszkańcach domu studenckiego ciąży obowiązek niezwłocznego wyprowadzenia jej        

z domu studenckiego. W razie odmowy przez taką osobę opuszczenia domu studenckiego, 

należy niezwłocznie powiadomić kierownika domu studenckiego.  
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§ 26 

 

  Kierownik domu studenckiego w porozumieniu z radą mieszkańców może orzec za-

kaz wstępu do domu studenckiego osobie nie będącej jego mieszkańcem na okres od jedne-

go do sześciu miesięcy, jeżeli osoba ta wielokrotnie lub rażąco naruszyła przepisy porząd-

kowe niniejszego Regulaminu lub popełniła na jego terenie przestępstwo lub wykroczenie. 
 

§ 27 

 

  Na terenie domu studenckiego obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania 

napojów alkoholowych.   

 
§ 28 

 

  Mieszkańcom domu studenckiego zabrania się wszelkich zachowań zagrażających 

bezpieczeństwu osób i mienia oraz naruszających porządek i zakłócających innym miesz-

kańcom ich wypoczynek i naukę, a w szczególności: 

1/ urządzania imprez towarzyskich zakłócających spokój innym mieszkańcom domu stu-

denckiego, 

  2/  urządzania gier hazardowych, 

3/  używania oraz posiadania narkotyków i innych środków odurzających, 

  4/  przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących i cuchnących, 

  5/  trzymania zwierząt na terenie domu studenckiego, 

  6/  palenia tytoniu w pokojach bez zgody wszystkich współmieszkańców pokoju, 

7/ palenia tytoniu w pomieszczeniach wspólnego użytku poza wyznaczonymi do tego  

miejscami,  

8/ zakłócania innym mieszkańcom spokoju w ciągu dnia poprzez głośne odtwarzanie mu-

zyki lub inne hałasy, 

  9/ zakłócania ciszy nocnej, 

10/ korzystania w porze ciszy nocnej z centralnego oświetlenia w pokoju, bez zgody 

wszystkich współmieszkańców pokoju, 

11/ używania grzałek elektrycznych, nie mających samoczynnego wyłącznika, 

12/ wnoszenia na teren domu studenckiego urządzeń pobierających energię elektryczną bez 

zgody kierownika domu studenckiego, który może nie wyrazić takiej zgody ze względu 

na przepisy ppoż., 

13/ wykonywania czynności, które mogą prowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia trwa-

łych elementów pokoi i innych pomieszczeń oraz przedmiotów stanowiących wyposa-

żenie domu studenckiego, 

14/ instalowania za oknem urządzeń i przyłączy antenowych, 

15/ wyrzucania przez okno jakichkolwiek przedmiotów, 

16/ wynoszenia z domu studenckiego przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju lub 

innych pomieszczeń, 

17/ przechowywania wózków i rowerów na terenie domu studenckiego poza wyznaczonymi 

przez kierownika domu studenckiego miejscami lub pomieszczeniami, 

18/ parkowania samochodów przed domem studenckim w sposób utrudniający korzystanie z 

ciągów komunikacyjnych i wejścia, drzwi ewakuacyjnych i dróg pożarowych, 

19/ dorabiania kluczy do pokoi i modułów mieszkalnych, 
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20/ udostępniania kluczy do pokoi i modułów mieszkalnych osobom trzecim, 

21/ odstępowania swojego miejsca w domu studenckim osobom trzecim, 

22/ zamiany pokoi z naruszeniem postanowień § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu, 

23/ przyjmowania gości w porze ciszy nocnej oraz udzielania im noclegu w swoich poko-

jach z naruszeniem postanowień § 23 niniejszego Regulaminu, 

24/ pozostawiania gościa w pokoju pod nieobecność jego mieszkańców, bez zgody kierow-

nika domu studenckiego lub upoważnionej przez niego osoby. 

 
§ 29 

 

  1. W razie naruszenia przez mieszkańca domu studenckiego lub jego gościa przepi-

sów niniejszego Regulaminu, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo innego zacho-

wania zagrażającego bezpieczeństwu osób i mienia - kierownik domu studenckiego, członek 

rady mieszkańców, portier lub inny pracownik administracji mają obowiązek podjęcia in-

terwencji.  

 

  2. W przypadkach określonych w ust. 1, mieszkańcy mają obowiązek wpuszczenia 

interweniującego do swojego pokoju i udzielenia mu wyjaśnień, a na żądanie interweniują-

cego - zaprzestania zachowania niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub 

innego zachowania naruszającego powszechnie obowiązujące przepisy. 

 

  3. Przypadki poważniejszych naruszeń niniejszego Regulaminu lub powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa wymagają sporządzenia przez interweniującego pisemnej 

notatki z interwencji i niezwłocznego przedłożenia jej kierownikowi domu studenckiego. 

Interweniujący portier odnotowuje interwencję w „Księdze raportów”. 
 

§ 30 

 

  W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, w szczególności w razie 

zagrożenia pożarem lub zalaniem pomieszczeń wodą, zakłócania ciszy nocnej przez pozo-

stawienie w pokoju głośno grającego urządzenia lub w innych wyjątkowych sytuacjach wy-

magających natychmiastowego przeciwdziałania - kierownik domu studenckiego, a pod jego 

nieobecność członek rady mieszkańców, portier lub inny pracownik administracji -  w towa-

rzystwie drugiej osoby - mają obowiązek wejścia do pokoju także pod nieobecność jego 

mieszkańców w celu zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu lub przerwania zakłócania 

ciszy nocnej. Interweniujący, oprócz czynności określonych w § 29 ust. 3, ma także obo-

wiązek powiadomienia mieszkańców o fakcie wejścia do pokoju bezpośrednio po ich po-

wrocie.  
 
 

ROZDZIAŁ  V 
 

Odpowiedzialność mieszkańca 
 

 

§ 31 
 

  1. Za szkody powstałe na terenie domu studenckiego odpowiada osoba, która je wy-

rządziła. 
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  2. W przypadku niemożności ustalenia sprawcy szkody w odniesieniu do mienia  

określonego w § 32 i § 33 niniejszego Regulaminu, odpowiadają mieszkańcy odpowiedzial-

ni za to mienie.  

 

  3. Jeżeli wartość szkody przekracza wysokość najniższego miesięcznego wynagro-

dzenia pracowników określonego na podstawie kodeksu pracy oraz w wydanych na jego 

podstawie przepisach wykonawczych, kierownik domu studenckiego ma obowiązek powia-

domić prorektora do spraw studenckich o fakcie powstania takiej szkody i okolicznościach 

jej ujawnienia.  
 

§ 32 

 

  1. Mieszkańcy pokoju ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za stan przyjętych 

pomieszczeń i ich wyposażenia na podstawie „Rewersu na wyposażenie pokoju”. W poko-

jach i modułach mieszkalnych posiadających łazienki lub kuchnie odpowiedzialność ta 

obejmuje także te pomieszczenia. 

 

  2. W przypadku zniszczenia pomieszczeń oraz uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub 

zagubienia elementów wyposażenia pomieszczeń, o których mowa w ust.1, mieszkańcy zo-

bowiązani są do zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub przywrócenia do stanu po-

przedniego. 

 

  3. W przypadku niemożności ustalenia sprawcy szkody, mieszkańcy pokoju odpo-

wiadają solidarnie. Jeżeli szkoda powstała w łazience lub kuchni modułu mieszkalnego, od-

powiadają za nią solidarnie wszyscy mieszkańcy tego modułu. 

 

  4. Za szkody stwierdzone w pokoju, łazience lub kuchni w momencie zmiany składu 

osobowego pokoju - jeżeli nie można ustalić sprawcy - odpowiadają solidarnie dotychcza-

sowi mieszkańcy tego pokoju lub modułu mieszkalnego. 

 

§ 33 

 

  1. Mieszkańcy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za stan pobranych indy-

widualnie przedmiotów wyposażenia osobistego na podstawie „Rewersu na wyposażenie 

studenta”. 

 

  2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zagubienia przedmiotów,        

o których mowa w ust.1, mieszkańcy zobowiązani są do zapłaty równowartości wyrządzo-

nej szkody lub przywrócenia do stanu poprzedniego. 

 
§ 34 

 

  W momencie stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zagubienia mienia 

domu studenckiego mieszkańcy mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

kierownika domu studenckiego. 
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§ 35 

 

  1. Wartość wyrządzonej szkody określa każdorazowo komisja powołana przez kie-

rownika domu studenckiego. 

 

2. O sposobie naprawienia szkody decyduje kierownik domu studenckiego. 

 

  3. W przypadku nienaprawienia szkody w terminie 14 dni od chwili ustalenia sposo-

bu jej naprawienia, kierownik domu studenckiego w porozumieniu z radą mieszkańców 

przekazuje sprawę do sądu koleżeńskiego.  
 

§ 36 
 

  1. Mieszkańcy domu studenckiego naruszający przepisy niniejszego Regulaminu, 

albo zachowujący się na terenie domu studenckiego w sposób uchybiający godności studen-

ta, w szczególności popełniający rażące przewinienia dyscyplinarne, wykroczenia lub prze-

stępstwa, ponoszą odpowiedzialność przed sądem koleżeńskim lub komisjami dyscyplinar-

nymi. Za ten sam czyn mieszkaniec nie może być ukarany przez Komisję Dyscyplinarną dla 

Studentów lub Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów i przez sąd koleżeński. 

 

  2. Działający w domu studenckim Sąd Koleżeński I Instancji przeprowadza postępo-

wanie na wniosek kierownika domu studenckiego lub każdego mieszkańca domu studenc-

kiego, skierowany do niego za pośrednictwem rady mieszkańców, która może zlecić prze-

prowadzenie postępowania sprawdzającego zasadność takiego wniosku. Szczegółowe zasady 

odpowiedzialności studentów przed sądem koleżeńskim określa Regulamin Samorządu Stu-

denckiego Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Załącznikiem stanowiącym Regulamin Sa-

morządu Mieszkańców Domów Studenckich. 

 

  3. Ze względu na poważny charakter sprawy, rada mieszkańców lub kierownik do-

mu studenckiego mogą powiadomić prorektora do spraw studenckich o nagannym zachowa-

niu mieszkańca. Prorektor do spraw studenckich po uzyskaniu takiej informacji może zlecić 

Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dla Studentów przeprowadzenie postępowania wyjaśniające-

go przeciwko obwinionemu studentowi. Szczegółowe zasady odpowiedzialności dyscypli-

narnej studentów określa ustawa o szkolnictwie wyższym i wydane na jej podstawie przepi-

sy wykonawcze. 

 

  4. Postanowienia ust. 1-3 nie dotyczą mieszkańców nie będących studentami. Osoby 

takie w razie zachowań, o których mowa w ust.1, odpowiadają przed prorektorem do spraw 

studenckich, który w rażących przypadkach może wydać decyzję o cofnięciu im przydziału 

miejsca w domu studenckim. Postanowienia § 12 niniejszego Regulaminu stosuje się odpo-

wiednio.  
 

§ 37 
 

  1. Pozbawienie studenta miejsca w domu studenckim za zachowanie, o którym mo-

wa w § 36 ust. 1 niniejszego Regulaminu, może nastąpić na podstawie prawomocnego orze-

czenia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów lub Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla 

Studentów o wydaleniu z Uczelni albo o zawieszeniu w prawach studenta lub prawa do za-

mieszkiwania w domu studenckim na okres do jednego roku.  
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  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli popełnienie przez mieszkańca 

na terenie domu studenckiego rażącego przewinienia dyscyplinarnego, wykroczenia lub 

przestępstwa jest wystarczająco uwiarygodnione, prorektor do spraw studenckich - mając na 

względzie bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców - może wydać decyzję o zawieszeniu 

obwinionemu studentowi przydziału miejsca w domu studenckim do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania dyscyplinarnego. W razie niewymierzenia obwinionemu studen-

towi kary wymienionej w ust.1, zawieszenie to podlega uchyleniu. 

 

  3. Do ust. 1 i 2 mają odpowiednio zastosowanie postanowienia § 12 niniejszego Re-

gulaminu. 
 

§ 38 
 

  Mieszkaniec domu studenckiego notorycznie lub rażąco naruszający przepisy niniej-

szego Regulaminu może zostać przeniesiony do innego pokoju na podstawie decyzji kierow-

nika domu studenckiego, wydanej w porozumieniu z radą mieszkańców. W uzasadnionych 

przypadkach na podstawie takiej decyzji można przekwaterować do różnych pokoi miesz-

kańców jednego pokoju. 
 

 

 

ROZDZIAŁ  VI 
 

Postanowienia końcowe 
 

 

§ 39 

 

  Regulamin podaje się do ogólnej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogło-

szeń w domach studenckich. 

 
§ 40 

 

  W spornych kwestiach, nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję po-

dejmuje prorektor do spraw studenckich. 

 
§ 41 

 

  Zmiany do poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą być doko-

nywane w drodze odrębnych zarządzeń rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 42 

 

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 roku. 

 
 

 


