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AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 

Zarządzenie Nr 23 

Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej  

z dnia 26.07.2019 r. 

w sprawie Regulaminu Domu Studenckiego Akademii Sztuki Wojennej 

 

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 5, art. 104 i 211 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zarządzam co 

następuje: 

§ 1. 

Wprowadzam Regulamin Domu Studenckiego Akademii Sztuki Wojennej stanowiący za-

łącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. 

Traci moc zarządzenie Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej Nr 47 z dnia 

27.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenc-

kim Akademii Sztuki Wojennej. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR-KOMENDANT 

 

/-/gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ 

 

 

 

 

W porozumieniu: 

 

z Samorządem Studentów Akademii Sztuki Wojennej /-/Robert Czajkowski 

 

z Samorządem Doktorantów Akademii Sztuki Wojennej /-/Paulina Rosłoń 

 

 

Wydrukowano w 1 egz. – a/a  
Wyk.: J. Zagdańska, tel. 261-814-770 

           M. Kozłowska, tel. 261-814-323 

Rozesłać wg rozdzielnika nr 1.  
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Załącznik do Zarządzenia Rektora-Komendanta ASzWoj 

nr 23/2019 z dnia 26.07.2019 r. 

 

REGULAMIN  

DOMU STUDENCKIEGO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Domu Studenckiego Akademii Sztuki 

Wojennej, w tym prawa i obowiązki mieszkańców, Rady Mieszkańców oraz kierownika 

Domu Studenckiego. 

§ 2. 

Użyte w „Regulaminie" określenia oznaczają: 

1. Dom Studencki (DS) – stanowi integralną część Akademii Sztuki Wojennej, jest 

miejscem zamieszkania, nauki, pracy i wypoczynku uprawnionych do tego studentów. 

2. Mieszkaniec Domu Studenckiego (mieszkaniec) – student/doktorant Akademii 

Sztuki Wojennej, który na podstawie decyzji Komisji ds. przyznawania miejsc w DS, 

powołanej przez prorektora ds. studenckich Akademii Sztuki Wojennej, otrzymał 

przydział miejsca w DS na dany okres oraz dopełnił formalności związanych z zakwa-

terowaniem. 

3. Samorząd Domu Studenckiego (Samorząd DS) – stanowią go wszyscy mieszkańcy 

DS. 

4. Rada Mieszkańców Domu Studenckiego (Rada Mieszkańców DS) – organ Samo-

rządu DS, reprezentujący ogół mieszkańców DS. W skład Rady Mieszkańców wcho-

dzą studenci. 

5. Kierownik Internatów (Kierownik) – pracownik Akademii, który kieruje całokształ-

tem działalności administracyjnej i gospodarczej DS.  

6. Akademia – Akademia Sztuki Wojennej. 

7. WSSDiP – Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji.  

8. Komisja – Komisja ds. przyznawania miejsc w Domu Studenckim. 

§ 3. 

DS jest własnością Akademii i powinien być przedmiotem szczególnej ochrony i troski 

wszystkich mieszkańców, wyrażającej się w stałej dbałości o utrzymanie go w należytym 

stanie i porządku. 

§ 4. 

Mieszkańcy DS obowiązani są do współdziałania z Radą Mieszkańców oraz do przestrze-

gania jej postanowień i podporządkowania się jej decyzjom.  
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§ 5. 

Przewodniczący Rady Mieszkańców reprezentuje mieszkańców DS podczas wystąpień 

przed władzami Akademii oraz Samorządem Studenckim. 

§ 6. 

W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy 

wewnętrzne obowiązujące w Akademii, tj.: Statut Akademii, regulamin studiów, regula-

miny dotyczące funkcjonowania Samorządu Studenckiego, Samorządu Doktoranckiego. 

II. Zakwaterowanie 

§ 7. 

1. O miejsce w DS może ubiegać się student studiów stacjonarnych Akademii, który 

spełnia warunki określone w art. 104 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnic-

twie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w niniejszym Regulaminie. 

2. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS przysługuje studentowi:  

1) któremu codzienny dojazd do Akademii najkrótszymi połączeniami transportu 

publicznego uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie; 

2) który posiada stopnień niepełnosprawności potwierdzony stosownym orzecze-

niem właściwego organu; 

3) który pochodzi z tzw. niepełnej rodziny potwierdzone aktem zgonu rodzica;  

4) znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej potwierdzony stosownymi doku-

mentami. 

3. Miejsce w DS może otrzymać student przybywający na wymianie w ramach między-

narodowego programu Erasmus+ lub krajowego programu MOST. 

§ 8. 

1. Miejsce w DS przyznawane jest od 1 października do 30 czerwca następnego roku na 

postawie złożonego przez studenta wniosku. Wymóg składania wniosku nie dotyczy 

studentów w ramach programu Erasmus+. 

2. W przypadku wolnych miejsc w DS (w trakcie roku akademickiego) wnioski o miejsce 

rozpatrywane są na bieżąco. 

3. Zasady odpłatności oraz stawki opłat za zakwaterowanie ustala Rektor-Komendant 

Akademii odrębnym zarządzeniem. 

§ 9. 

1. Wniosek o miejsce w DS należy składać w WSSDiP.  

2. Wzór wniosku stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, wad formalnych, błędów pisar-

skich na wniosku o przyznanie miejsca w DS uniemożliwiających jego rozpatrzenie 
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wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalen-

darzowych. W uzasadnionych przypadkach, student ma możliwość złożenia na piśmie 

prośby do Komisji o przedłużenie terminu uzupełnienia brakujących dokumentów. 

4. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu o uzupełnienie braków 

formalnych wniosków – wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 10. 

Termin składania i rozpatrywania wniosków na dany rok akademicki wyznaczany jest 

odrębnym zarządzeniem przez Rektora-Komendanta Akademii i ogłaszany na tablicy 

ogłoszeń WSSDiP oraz na stronie internetowej Akademii. 

§ 11. 

1. Rozpatrywaniem wniosków oraz przyznawaniem miejsc w DS w danym roku akade-

mickim zajmuje się Komisja ds. przyznawania miejsc w Domu Studenckim. 

2. Komisja powoływana jest przez prorektora ds. studenckich Akademii na wniosek wła-

ściwego organu Samorządu Studentów Akademii. Do Komisji deleguje się studentów 

oraz pracowników wyznaczonych przez prorektora ds. studenckich Akademii.  

3. Komisja powinna liczyć od 3 do 9 osób. Studenci powinni stanowić większość składu 

komisji. 

4. Komisja powoływana jest na dany rok akademicki. 

5. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji spośród swojego grona wybierają 

przewodniczącego i jego zastępcę. 

6. W przypadku braku możliwości uczestniczenia przewodniczącego w posiedzeniu Ko-

misji, posiedzeniu Komisji przewodniczy zastępca, który jest upoważniony (przez 

przewodniczącego) do podpisywania właściwych dokumentów w tym zakresie. 

7. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

8. Komisja zobowiązana jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym ustawy 

o ochronie danych osobowych oraz wykorzystywania pozyskanej w jej ramach wiedzy 

tylko na potrzeby przyznawania miejsc w DS. 

§ 12. 

1. Informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu miejsca w DS umieszcza się na stronie 

internetowej Akademii, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca w DS student 

może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z jego uzasadnieniem do 

Rektora-Komendanta Akademii za pośrednictwem Komisji w terminie 14 dni od daty 

opublikowania list na stronie Akademii. 

§ 13. 

1. W przypadku otrzymania miejsca w DS student zobowiązany jest do odebrania 

w WSSDiP stosownego skierowania. Skierowanie stanowi podstawę do zakwaterowa-

nia w DS. Wzór skierowania stanowi załącznik 2 do niniejszego Regulaminu. 
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2. Student zgłaszający się do zakwaterowania jest zobowiązany do przedłożenia nastę-

pujących dokumentów: 

1) indywidualne skierowanie; 

2) dowód osobisty; 

3) aktualne zdjęcie legitymacyjne; 

4) wypełnione formularze wydane przez pracowników DS, będące podstawą do za-

meldowania na pobyt czasowy; 

5) potwierdzenie wpłaty kaucji. 

3. Przy zakwaterowaniu w DS mieszkaniec otrzymuje „kartę mieszkańca” – dokument 

uprawniający do zamieszkania i pobierania kluczy do przydzielonego pokoju. Niedo-

zwolone jest dorabiane kluczy do pokojów w DS. Wzór „karty mieszkańca” stanowi 

załącznik 3 do niniejszego Regulaminu. 

4. Student odpowiada osobiście za przedmioty pozostawione w wynajmowanym pokoju. 

Za utratę przedmiotów, o których mowa powyżej administracja DS nie ponosi odpo-

wiedzialności.  

§ 14. 

1. Zakwaterowania dokonuje Kierownik przy współudziale Rady Mieszkańców. 

2. Kierownik w porozumieniu z Radą Mieszkańców może w trakcie roku akademickiego, 

w uzasadnionym przypadku, przekwaterować mieszkańca do innego pokoju.  

3. Pokój przeznaczony do zakwaterowania powinien być przygotowany do zamieszka-

nia, posprzątany i wyposażony w sprawny technicznie sprzęt i meble. 

4. Mieszkaniec DS bierze pełną odpowiedzialność za powierzone mu mienie. Zobowią-

zany jest do jego zwrotu w stanie nie zmienionym pod względem ilościowym, a także 

jakościowym, w granicach prawidłowego użytkowania. 

5. Za wszystkie uszkodzenia i braki w wyposażeniu pokoju jego mieszkańcy odpowia-

dają indywidualnie, a w przypadku niemożliwości ustalenia sprawcy – łącznie, w rów-

nych częściach, chyba, że wykażą oni, iż zostały one wywołane wyłącznie działaniem 

o charakterze przestępczym lub siłą wyższą. 

6. Za wszelkie zawinione uszkodzenia urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia przezna-

czonego do ogólnego użytku mieszkańcy odpowiadają materialnie. W przypadku nie 

wykrycia sprawcy Kierownik w porozumieniu z Radą Mieszkańców może obciążyć 

część lub ogół mieszkańców. 

7. W przypadku, gdy Kierownik nie może od studenta wyegzekwować kosztów za wy-

rządzone szkody materialne, informuje o zaistniałym fakcie kierownictwo Akademii 

(Rektora-Komendanta Akademii za pośrednictwem prorektora ds. studenckich, wła-

ściwego kierownika jednostki organizacyjnej oraz Kanclerza), celem wyegzekwowa-

nia należności na drodze postępowania sądowego. 

8. Przyjęcie i zwrot pokoju oraz jego wyposażenia, następuje protokolarnie. Wzór proto-

kołu stanowi załącznik 4 do niniejszego Regulaminu. Protokół sporządza się w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla mieszkańca, jeden dla Kierownika. Podpi-

sując protokół zdawczo-odbiorczy wyposażenia pokoju mieszkaniec sprawdza stan 

ilościowy i jakościowy przyjmowanego wyposażenia. Usterki powinny być odnoto-

wane w protokole. 
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9. Za otrzymaną pościel, sprzęt i inne wyposażenie pokoju mieszkaniec odpowiada ma-

terialnie, za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z normalnego ich użytkowania. 

10. Dokonywanie zmian w stanie umeblowania oraz istotnych zmiany w wystroju pokoju, 

wymaga uzyskania zgody Kierownika. Dotyczy to w szczególności wiercenia dziur 

w ścianach, wbijania gwoździ, malowania ścian, montowania własnych mebli, wy-

miany mebli między pokojami, wynoszenia mebli z pokoi. Wszelkie zmiany w wypo-

sażeniu pokoju wymagają odnotowania w protokole wyposażenia pokoju. 

§ 15. 

1. Student ma obowiązek zakwaterowania się w DS oraz dopełnienia wszelkich formal-

ności meldunkowych w terminie 5 dni od rozpoczęcia roku akademickiego lub daty 

otrzymania skierowania. 

2. W sytuacji, gdy z ważnych przyczyn, student nie może zakwaterować się w terminie 

określonym powyżej, zobowiązany jest w tym samym terminie pisemnie powiadomić 

Kierownika o przyczynach opóźnienia oraz określić termin zakwaterowania. 

3. Niezrealizowanie zakwaterowania w terminie określonym odpowiednio w ust. 1 lub 

ust. 2 jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca.  

4. W przypadku rezygnacji z miejsca w DS student ma obowiązek niezwłocznego pisem-

nego powiadomienia Kierownika i WSSDiP. 

5. Student nie może odstąpić ani użyczyć przyznanego mu miejsca w DS innej osobie. 

§ 16. 

Studenci posiadający rodzinę, mogą się ubiegać o przyznanie dodatkowego miejsca w DS 

dla swojego dziecka oraz małżonka. 

§ 17. 

W przypadkach szczególnie uzasadnionych a nieujętych w niniejszym Regulaminie  

o przyznaniu miejsca w DS decyduje prorektor ds. studenckich. 

III. Wykwaterowanie 

§ 18. 

1. Student traci prawo do zamieszkania w DS przed upływem czasu na jaki przyznano 

mu miejsce, w przypadku: 

1) skreślenia z listy studentów bądź zawieszenia w prawach studenta; 

2) ukończenia studiów; 

3) urlopowania, z wyjątkiem urlopu ze względów zdrowotnych; 

4) zalegania z opłatą za zakwaterowanie co najmniej 30 dni; 

5) cofnięcia mu przydziału miejsca. 

2. Decyzję o utracie prawa do zakwaterowania w DS wydaje prorektor ds. studenckich. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 student ma obowiązek wyprowadzenia się z DS  

w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji. 
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4. Od decyzji o utracie prawa do miejsca w DS przysługuje odwołanie do Rektora-Ko-

mendanta Akademii, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

5. Pracownicy dziekanatów odpowiednich wydziałów zobowiązani są na podstawie 

otrzymanych list z WSSDiP, weryfikować osoby zakwaterowane w DS w danym mie-

siącu oraz dostarczać do WSSDiP decyzje (czy informacje) o których mowa w ust. 1 

w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

6. Pracownicy DS zobowiązani są do przedstawienia listy studentów (z podziałem na 

wydziały) nowo zakwaterowanych i wykwaterowanych w danym miesiącu w DS, nie 

później niż do 5 dnia kolejnego miesiąca. Listy należy dostarczyć do WSSDiP. 

§ 19.  

1. Student może zostać wykwaterowany w trybie natychmiastowym w przypadku: 

a) niewykwaterowania się w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie; 

b) drastycznego naruszenia Regulaminu Domu Studenckiego; 

c) zamieszkiwania na danym miejscu osoby innej niż uprawniona. 

2. Wykwaterowanie w trybie natychmiastowym oznacza obowiązek wyprowadzenia się 

z DS w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji wydanej przez prorektora ds. studenc-

kich. 

3. Wykwaterowanie przymusowe nie zwalnia z obowiązku zapłaty zaległych należności 

oraz rozliczenia wyposażenia i sprzętu. 

4. Od osób nieprawnie przedłużających swój pobyt poza termin wykwaterowania, po-

biera się opłaty takie, jak w przypadku zakwaterowania komercyjnego. Opłaty te po-

bierane są za każdy dzień korzystania z miejsca, poczynając od dnia następnego po 

upływie terminu wyprowadzenia się, aż do chwili wykwaterowania. 

§ 20. 

1. Przy wykwaterowywaniu mieszkaniec zobowiązany jest: 

1) zwrócić przydzielone wyposażenie indywidualne; 

2) uregulować zobowiązania; 

3) pozostawić pokój w należytym porządku i stanie nie gorszym niż wynika z natural-

nego zużycia; 

4) zabrać z pokoju swoje mienie; 

5) zdać „kartę mieszkańca”. 

2. Odbioru pokoju dokonuje Kierownik oraz przedstawiciel Rady Mieszkańców w obec-

ności mieszkańca. Odbioru dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbior-

czego, w którym stwierdza się, oddzielnie dla każdego mieszkańca, w jakim stanie 

znajduje się pokój i jego wyposażenie. 

3. Za ujawnione uszkodzenia lub braki w wyposażeniu, Kierownik obciąża osobę lub 

w przypadku niemożliwości ustalenia osoby odpowiedzialnej, solidarnie mieszkań-

ców pokoju. 
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4. Po wykwaterowaniu, rzeczy pozostawione niebędące własnością Akademii, zostaną 

komisyjnie spisane i spakowane o czym zawiadamia się byłego mieszkańca wyzna-

czając termin odbioru z pouczeniem o możliwości likwidacji rzeczy. Komisję powo-

łuje Kierownik. Rzeczy przechowywane będą w wyznaczonym do tego miejscu do 

czasu ich odbioru jednak nie dłużej niż przez 1 rok od wykwaterowania studenta. Po 

tym okresie rzeczy zostaną zlikwidowane. Z czynności likwidacji sporządza się pro-

tokół. Kosztami transportu, magazynowania, dozorowania utylizacji zostanie obcią-

żony mieszkaniec. 

5. Do czasu całkowitego rozliczenia wpłacona przez mieszkańca kaucja będzie zatrzy-

mana na poczet kosztów poniesionych przez Akademię związanych z transportem, 

magazynowaniem, dozorem, niszczeniem i utylizacją. 

6. W przypadku zalegania z opłatą za DS odbiór rzeczy pozostawionych po wykwatero-

waniu następuje po jej uiszczeniu. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

IV. Prawa i obowiązki mieszkańców 

§ 21. 

Mieszkaniec DS ma prawo do: 

1) występowania do Rady Mieszkańców z wnioskami dotyczącymi spraw DS; 

2) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń DS przeznaczonych do ogólnego 

użytku na zasadach określonych przez Kierownika; 

3) wymiany pościeli co najmniej raz na 14 dni; 

4) przyjmowania gości na terenie DS w godzinach odwiedzin; 

5) korzystania z telefonu umieszczonego w miejscu ogólnie dostępnym na warunkach 

ustalonych przez Kierownika; 

6) organizowania bezalkoholowych imprez okolicznościowych za zgodą Kierownika 

w porozumieniu z Radą Mieszkańców; 

7) ubiegania się o zakwaterowanie w DS małżonka i dziecka. 

§ 22. 

Mieszkaniec DS jest obowiązany do: 

1) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia międzyludzkiego; 

2) przestrzegania zasad zakwaterowania i wykwaterowania obowiązujących na terenie 

DS; 

3) przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony mienia; 

4) zgłaszania dyżurnej recepcjonistce wszystkich awarii, uszkodzeń oraz uwag dotyczą-

cych prawidłowości działania urządzeń oraz instalacji DS; 

5) dokonywania opłat związanych z zamieszkaniem w DS do dnia 25 każdego miesiąca 

za miesiąc bieżący (za zwłokę naliczane będą odsetki ustawowe); 

6) przestrzegania Regulaminu Domu Studenckiego oraz do podporządkowania się decy-

zjom Kierownika i Rady Mieszkańców wydawanych w zakresie ich kompetencji; 
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7) dbania o mienie DS, utrzymywania porządku i czystości w pokojach mieszkalnych 

i pomieszczeniach ogólnego użytku oraz do zgłaszania wszelkich zauważonych uste-

rek technicznych w recepcji DS; 

8) niezwłocznego powiadamiania Kierownika i Radę Mieszkańców o wypadku lub cho-

robie zakaźnej współmieszkańca na terenie DS; 

9) bezzwłocznego zawiadomienia Kierownika, dyżurnej recepcjonistki i Radę Mieszkań-

ców o każdym przypadku mogącym stanowić zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa 

mieszkańców DS; 

10) okazania „karty mieszkańca” recepcjonistkom bez wezwania oraz na żądanie przed-

stawicielom władz uczelni, Kierownika, członkom Rady Mieszkańców; 

11) pozostawienia klucza od pokoju w recepcji w przypadku opuszczania DS; 

12) noszenia stosownych strojów na terenie DS, w szczególności w miejscach ogólnego 

użytku; 

13) wyrzucania śmieci do wyznaczonego dla DS śmietnika (klucz w recepcji). 

§ 23.  

Mieszkańcom DS w szczególności zabrania się: 

1) niszczenia lub uszkadzania mienia DS; 

2) używania w pokojach mieszkalnych maszynek spirytusowych, benzynowych, gazo-

wych, kuchenek i grzejników elektrycznych oraz innych źródeł ciepła nie stanowią-

cych stałego wyposażenia pokoju; 

3) samowolnego zakładania, przerabiania, naprawiania instalacji elektrycznych, wod-

nych, telefonicznych, antenowych, komputerowych, itp.; 

4) przerabiania zamków w drzwiach bez uzgodnienia z Kierownikiem; 

5) używania niezgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń, wyposażenia DS i sprzętu prze-

ciwpożarowego; 

6) używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom na-

ukę bądź wypoczynek; 

7) wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów, które mogłyby spowodować ich 

uszkodzenie lub wadliwe działanie; 

8) wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów; 

9) trzymania w pokojach zwierząt; 

10) uprawiania gier hazardowych na terenie DS; 

11) posiadania broni palnej i pneumatycznej, materiałów wybuchowych lub innych mate-

riałów i przedmiotów niebezpiecznych dla życia lub zdrowia innych mieszkańców;  

12) wytwarzania, sprzedawania, podawania i spożywania napojów alkoholowych i narko-

tyków lub innych środków odurzających na terenie DS; 

13) udostępniania przyznanych miejsc osobom nieuprawnionym; 

14) prowadzenia na terenie DS działalności gospodarczej bez zgody Kierownika i Rady 

Mieszkańców; 
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15) składowania w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych DS to-

warów i dóbr, których przeznaczenie i ilość mogą wskazywać na zamiary handlowe; 

16) palenia tytoniu oraz e-papierosów na terenie DS. 

§ 24. 

1. Naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu, które zostanie dokonane pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, będzie karane ze szczególną 

surowością, włącznie z pozbawieniem prawa do zamieszkania w DS w trybie natych-

miastowym.  

2. W przypadku naruszenia przepisów, o którym mowa w ust. 1 informowane są odpo-

wiednie władze Akademii.  

§ 25. 

1. W godzinach od 23.00 do 6.00 obowiązuje bezwzględna cisza nocna.  

2. W czasie ciszy nocnej zabrania się zachowywania w sposób zakłócający spokój miesz-

kańców. 

3. Od godziny 23.00 obowiązuje zamykanie drzwi wejściowych na teren obiektu a otwie-

ranie ich następuje jedynie na uzasadnioną prośbę mieszkańców. 

§ 26. 

1. Imprezy okolicznościowe na terenie DS mogą być organizowane do godz. 23.00 za 

pisemną zgodą Kierownika. Warunki i zasady organizacji tych imprez określa Rada 

Mieszkańców i Kierownik z zachowaniem obowiązujących przepisów. Wniosek 

w sprawie organizacji spotkania towarzyskiego stanowi załącznik 5 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Za szkody i zakłócenia porządku spowodowane przez uczestników imprezy odpo-

wiada, oprócz sprawców, organizator imprezy, chyba że dopełnił wszystkich obowiąz-

ków nałożonych na niego przez Kierownika i Radę Mieszkańców przy udzieleniu 

zgody oraz przedsięwziął odpowiednie działania w celu zapobieżenia szkodzie lub za-

kłóceniu porządku. 

V. Zasady przyjmowania gości 

§ 27. 

Na terenie DS przez całą dobę, oprócz mieszkańców mogą przebywać pracownicy DS 

oraz osoby posiadające odpowiednie zezwolenie.  

§ 28. 

1. Wizyty w pokojach mieszkalnych DS mogą odbywać się w godzinach odwiedzin, 

tylko i wyłącznie za zgodą wszystkich współmieszkańców. 

2. Mieszkaniec przyjmujący gości ponosi pełną odpowiedzialność za ich pobyt na terenie 

DS. 

3. Odwiedzający obowiązany jest przestrzegać zasad Regulaminu Domu Studenckiego 

i zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju mieszkańców.  
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4. Mieszkaniec ma obowiązek przeciwdziałania zachowaniom swoich gości prowadzą-

cym do wyrządzenia szkody lub zakłócenia porządku na terenie DS. W razie potrzeby 

powinien zawiadomić Radę Mieszkańców i dyżurną recepcjonistkę DS. W przypadku 

rażącego zaniedbania powyższych obowiązków mieszkaniec może być pociągnięty do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

5. Mieszkaniec odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez jego gości. 

§ 29. 

1. Goście mieszkańców DS mają prawo wstępu na teren DS w godzinach odwiedzin, tj. 

od 8.00 do 23.00. 

2. Kierownik może, w uzgodnieniu z Radą Mieszkańców, na czas określony zmienić go-

dziny odwiedzin. 

3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Kierownik może, w porozumieniu z Radą 

Mieszkańców, zawiesić na czas określony wizyty w DS. 

4. Kierownik w porozumieniu z Radą Mieszkańców jest uprawniony do wydania zakazu 

wstępu na teren DS osobom, które dopuściły się wcześniej wykroczeń przeciwko za-

pisom niniejszego Regulaminu. 

§ 30. 

1. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, znajdujące się pod wpły-

wem narkotyków lub zachowujące się niezgodnie z zasadami dobrego wychowania 

(np. awanturujące się, używające słów powszechnie uznawanych za obraźliwe) nie 

mają prawa wstępu na teren DS. 

2. Sprawująca dyżur recepcjonistka DS może nakazać natychmiastowe opuszczenie DS 

osobie odwiedzającej, która jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po-

dobnie działających środków czy narusza zasady Regulaminu Domu Studenckiego. 

§ 31. 

1. DS prowadzi rejestr gości, odnotowując wejścia i wyjścia gości mieszkańców. Odwie-

dzający zobowiązany jest do wypełnienia karty gościa (wzór karty gościa stanowi za-

łącznik 6 do niniejszego Regulaminu), a także do okazania do wglądu dokumentu po-

twierdzającego tożsamość na żądanie pracownika recepcji DS. Ponadto osoba odwiedza-

jąca zobowiązana jest do podania nazwiska odwiedzającego/nazwisk odwiedzających 

i numer pokoju. Odmowa okazania dokumentu tożsamości wyklucza możliwość wejścia 

do DS. 

2. Mieszkańcy DS mogą przedłużyć wizyty gościa poza godziny odwiedzin, po uzy-

skaniu zgody Kierownika i dopełnieniu wymaganych formalności. 

3. Za osobę, która przebywała gościnnie w DS i pozostała po 23.00 bez zgody Kierow-

nika, mieszkaniec zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości jak za zakwaterowa-

nie hotelowe. Opłatę dokonuje mieszkaniec. 

4. Każdy mieszkaniec może uzyskać zgodę na przedłużenie wizyty gościa bez uiszcza-

nia za niego opłaty i za zgodą współmieszkańca 2 razy w okresie semestru.  

5. Przedłużenie wizyty gościa musi zostać zgłoszone w recepcji DS do godziny 22.00 (po 

15.30 dyżurnej recepcjonistce) w dniu wizyty gościa. 
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6. Zezwolenie na przedłużenie wizyty gościa wydaje się na okres nie dłuższy niż 8 godzin. 

7. W przypadku sprzeciwu któregokolwiek ze współmieszkańców pokoju na prze-

dłużenie wizyty gościa – zgoda na dłuższy pobyt gościa zostaje cofnięta. 

§ 32. 

Goście mieszkańców po uzyskaniu zgody Kierownika, Rady Mieszkańców lub dyżurnej 

recepcjonistki DS, mogą korzystać z noclegów w pokojach hotelowych na zasadach 

komercyjnych w miarę posiadania wolnych miejsc. 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 33. 

Kierownik lub upoważniony przez niego pracownik ma prawo wejścia do każdego po-

koju w obecności jego mieszkańców w celu kontroli utrzymywania porządku i czystości 

w zajmowanym lokalu. 

§ 34. 

1. Podczas nieobecności mieszkańca, Kierownik lub upoważniona przez niego osoba 

może wejść do pokoju, wyłącznie w obecności przedstawiciela Rady Mieszkańców. 

W tym przypadku konieczne jest sporządzenie protokołu z tej czynności. 

2. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku wyższej konieczności 

związanej z zagrożeniem życia lub zdrowia mieszkańców DS bądź niebezpieczeń-

stwa poważnego zniszczenia mienia, w szczególności w przypadku awarii wodo-

ciągowej, elektrycznej bądź zagrożenia pożarowego. 

3. W powyższej sytuacji Kierownik jedynie informuje mieszkańców pokoju i Radę 

Mieszkańców o przyczynach interwencji. 

§ 35. 

W przypadkach zagrożenia porządku i bezpieczeństwa mieszkańców Kierownik ma prawo 

wezwać odpowiednie służby porządkowe, w tym Policję. W godzinach popołudniowych 

i nocnych oraz w dni wolne uprawnienia te przysługują Radzie Mieszkańców i dyżur-

nym recepcjonistkom DS. 

§ 36. 

Sprawy sporne wynikające z zamieszkiwania na terenie DS rozpatruje Rada Mieszkań-

ców lub inny właściwy organ Samorządu Studenckiego Akademii.  

§ 37. 

Każdy mieszkaniec ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego  Regu-

laminu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.  

§ 38. 

1. Studenci chcący zamieszkać w okresie od 1 lipca do 30 września w DS zobowiązani 

są do złożenia umotywowanego wniosku. Wnioski należy składać do WSSDiP. 
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w okresie od 1 lipca do 30 września na 

umotywowany wniosek byłych studentów Akademii, którzy w kolejnym roku akade-

mickim będą kontynuować naukę w Akademii może zostać im przyznane miejsce 

w innym obiekcie niż DS na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu. 

3. Decyzje w powyższym zakresie podejmuje Komisja. 

§ 39. 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się także do doktorantów Akademii, którzy 

mogą ubiegać się o zakwaterowanie w DS na powyżej ustalonych zasadach. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 w miejsce uregulowań dotyczących Samorządu 

Studenckiego Akademii odpowiednie zastosowanie znajdą uregulowania dotyczące 

Samorządu Doktorantów Akademii.  

VII. Przepisy RODO.  

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych  

§ 40. 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) wnioskodawców oraz ich rodziny za-

wartych we wnioskach o przyznanie miejsca w DS jest Rektor-Komendant Akademii 

Sztuki Wojennej z siedzibą pod adresem: 00-910 Warszawa, al. gen. A. Chruściela 

„Montera” 103. 

2. Dane wnioskodawcy oraz jego rodziny pozyskane w zakresie wynikającym ze zło-

żonego wniosku przetwarzane są wyłącznie w klasycznej formie papierowej oraz 

elektronicznej przez Komisję przyznającą miejsce w DS oraz pracownika WSSDiP, 

m.in. w celu jego realizacji.  

3. Osoby z ramienia pracodawcy – w oparciu o zapisy § 13 pkt 10c Polityki ochrony 

danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej, stanowiącej załącznik 1 do Zarzą-

dzenia nr 31 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 25 maja 2018 

r. w sprawie ochrony danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej – posiadają 

stosowne pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w Akademii 

Sztuki Wojennej w tym zakresie. 

4. Na podstawie rozporządzenia RODO dotyczącego udostępniania pracodawcy da-

nych osobowych osób wymienionych we wnioskach Akademia Sztuki Wojskowej, 

jako administrator danych osobowych (ADO) informuje, że wszystkie dane tych 

osób przetwarzane są przez okres niezbędny do przyznania lub odmowy przyznania 

miejsca w DS. oraz dochodzenia ewentualnych praw i roszczeń. 

5. Składając wniosek o przyznanie miejsca w DS wnioskodawca wyraża automatycznie 

zgodę na przetwarzania danych osobowych osób wymienionych we wniosku wyłącz-

nie w granicach potrzebnych do jego przetwarzania.   

6. Wnioskodawca w każdej chwili ma prawo do: 

1) wycofania zgody, co jest jednoznaczne z rezygnacją z zakwaterowania w DS; 

2) dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;  

3) ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, dochodze-

nia roszczeń – w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych;  
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4) otrzymania informacji z tytułu naruszenia oraz w przypadku stwierdzenia naru-

szenia wniesienia skargi do organu nadzorczego i roszczeń z tytułu stwierdzonego 

naruszenia. 

7. ADO zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań czy decyzji w oparciu o 

automatyczne przetwarzanie, w tym na profilowanie, które miałyby negatywne 

skutki prawne lub istotnie wpływały na osobę, której dane dotyczą. 

8. Wnioskodawca ma prawo do kontaktów z ADO w celu realizacji swoich praw, m.in. 

wymienionych w ust. 6 w sposób następujący: 

1) pisemnie na adres: Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, 00-910 War-

szawa, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103; 

2) telefonicznie pod numery: (22) 261 813 407, (22) 261 814 488, (22) 261 814 790;  

3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat.aszwoj@akademia.mil.pl. 

4) drogą elektroniczną poprzez aplikacje na stronie: http://www.akade-

mia.mil.pl/ochrona-danych; 

5) poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: mgr Anną KOLEK, tel. 261 813 

166, e-mail: iod@akademia.mil.pl. 

 

 

REKTOR-KOMENDANT 

 

 

/-/gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ 

 

mailto:sekretariat.aszwoj@akademia.mil.pl
http://www.akademia.mil.pl/ochrona-danych
http://www.akademia.mil.pl/ochrona-danych
mailto:iod@akademia.mil.pl

