M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
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ZARZĄDZENIE NR 31
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 lipca 2014 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 2012 r. Nr 3A, poz. 76 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) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownik, upoważniony przez niego pracownik domu studenta lub członek
rady mieszkańców może wejść do pokoju lub segmentu tylko w obecności jego
mieszkańców, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że mieszkańcy wyrażą zgodę na
wejście pod ich nieobecność.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Inspekcji pod nieobecność mieszkańców w sytuacjach, o których mowa
w ust. 3, dokonuje komisja powołana przez kierownika w porozumieniu z radą
mieszkańców, składająca się z co najmniej trzech osób, w tym mieszkańca domu
studenta. Z inspekcji sporządza się protokół, w którym wskazuje się: członków
komisji, powód dokonania inspekcji i jej wynik. Protokół winien być niezwłocznie
przedstawiony mieszkańcom.”;
2) w § 15:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domu
studenta uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.
Uczestnikowi Programu miejsce w domu studenta przyznaje BSS, zgodnie
z terminami określonymi w komunikacie, o którym mowa w § 4. Uczestnik Programu
nie musi wypełniać oświadczenia o dochodach ani dokumentować sytuacji
materialnej.”,
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b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Studentowi innej uczelni miejsce przyznaje BSS, zgodnie z terminami
określonymi w komunikacie, o którym mowa w § 4, o ile pozwala na to stan wolnych
miejsc w domach studenta.”;
3) w § 25:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prorektor na wniosek kierownika, w porozumieniu z właściwym organem
Samorządu Studentów, nie później niż do dnia 10 lipca ustala wysokość opłat
związanych z zamieszkaniem w domu studenta obowiązujących w kolejnym roku
akademickim. W szczególnie uzasadnionych wypadkach wysokość opłat może
zostać zmieniona.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kaucję student wpłaca gotówką przy zakwaterowaniu. Zwrot kaucji następuje
gotówką przy wykwaterowaniu lub przelewem na rachunek bankowy studenta, nie
później niż w terminie 10 dni od dnia wykwaterowania.”;
4) w § 27:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pokój do zakwaterowania wskazuje studentowi kierownik lub pracownik domu
studenta. Student może się odwołać od tej decyzji do rady mieszkańców. Ostateczną
decyzję podejmuje rada mieszkańców w porozumieniu z kierownikiem.”,
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Liczbę pokojów dwuosobowych w domu studenta przeznaczonych dla
małżeństw i rodziców z dziećmi ustala kierownik w porozumieniu z radą
mieszkańców po zasięgnięciu opinii Prorektora.”;
5) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32
„1. 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.
2. Zasady nocowania osób bliskich
w porozumieniu z radą mieszkańców.”;
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6) w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„Gość jest zobowiązany do pozostawienia na portierni na czas odwiedzin
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (za wyjątkiem: dowodu osobistego,
paszportu, prawa jazdy). W sytuacji, gdy nie jest możliwe pozostawienie takiego
dokumentu, gość okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość i wpisuje swoje
dane do księgi gości domu studenta.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys
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