
Zarządzenie Nr 18/15 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

z dnia 11 czerwca 2015 r. 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu Domu Studenta oraz zasad przydziału miejsc  
i warunków odpłatności  
 
 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, 
poz. 742 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 675, poz. 829 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 768, poz. 1004, poz. 1146  
i poz. 1198, 2015 r. poz. 357) po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego zarządzam, co następuje:  
 

§ 1. 
W załącznikach do zarządzenia nr 37/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
dnia z 29 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Domu Studenta oraz zasad przydziału miejsc  
i warunków odpłatności zmienionego zarządzeniem nr 52/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. wprowadzam następujące 
zmiany: 
1. W załączniku nr 1: 

1) w § 1: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. DS jest miejscem zamieszkania, wypoczynku i nauki uprawnionych studentów zwanych dalej 
„mieszkańcami” z zastrzeżeniem § 2 ust. 14 i 15.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Domem Studenta kieruje administrator DS, który egzekwuje przestrzeganie niniejszego regulaminu  

i odpowiada przed władzami Uczelni oraz mieszkańcami za prawidłowe funkcjonowanie obiektu.”, 
2) w § 2: 

a) ust.14 i 15 otrzymują brzmienie: 
„14. Administrator DS może kwaterować w miesiącach wakacyjnych, jak również w ciągu roku 

akademickiego (w przypadku posiadania wolnych miejsc) studentów studiów niestacjonarnych 
Uczelni, studentów innych szkół wyższych, w tym zagranicznych. 

 15. Postanowienie ust.14 stosuje się odpowiednio do innych osób, przy czym zasady ich zastosowania 
regulują odrębne przepisy.”, 

b) dodaje się ust. 16 w brzmieniu: 
„16. Przy zakwaterowaniu mieszkaniec/najemca obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego 

regulaminu.”, 
3) w § 6 pkt  2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) udostępniania/odstępowania miejsca w pokoju innej osobie,”. 
 

2. W załączniku nr 2: 
1) w § 1 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4) w przypadku wolnych miejsc - studentom innych szkół wyższych, z zastrzeżeniem § 4.”, 
2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.1. W przypadku wolnych miejsc w czasie roku akademickiego, jeżeli wyczerpana została lista osób, które 
ubiegały się o miejsce w DS w trybie określonym w § 3, miejsca te mogą być udostępniane innym 
osobom. 

    2. W przypadku zakwaterowania na okres dłuższy niż 30 dni zawierana jest z najemcą umowa najmu.”. 
 
3. W załączniku nr 3: 

1) w § 1 w ust. 1 zdania pod tabelą otrzymują brzmienie:  
„* studenci Uczelni oraz studenci zagranicznych szkół wyższych studiujących czasowo w Uczelni  
** studenci innych szkół wyższych”, 

2) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Opłaty dokonywane przez studentów innych szkół wyższych wnoszone są w formie gotówkowej  

w siedzibie DS lub na rachunek wskazany przez Uczelnię w dniu zameldowania, a w przypadku 
dłuższego zamieszkiwania termin będzie określony w umowie najmu pokoju.”. 

 
 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 


