
 
ZARZĄDZENIE R-19/2019  

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego                    

w Radomiu z dnia 27 września 2019 r. 
 

w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytetu  

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.  

  

 
 

Na podstawie:  

- ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1668 z późn. zm.) 

w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego i Radą Samorządu Doktorantów 

(uchwały z dnia 10.09.2019 r.)  
  

z a r z ą d z a m,  co następuje:  

§ 1  

1. Wprowadzam Regulamin mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno- 

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, zwany dalej „regulaminem”. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 w języku polskim i języku angielskim stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2  

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi                          

ds. dydaktycznych i studenckich, Kwestorowi Uczelni i Kierownikowi Działu Spraw 

Studenckich, każdemu w zakresie swojego działania.  

§ 3 

Traci moc zarządzenie R-15/2018 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.  

§ 4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                                                                                        R E K T O R  
  

  

                                                                         prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik  
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Załącznik 

do zarządzenia R-19/2019 

z dnia 27.09.2019 r. 

 

 

REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENCKIEGO.  

  

 I. Przepisy ogólne  

  

1. Dom studencki, zwany dalej „DS”, jest miejscem czasowego zamieszkiwania 

studentów/doktorantów oraz innych uprawnionych osób, w którym wymaga się 

właściwego zachowania zapewniającego warunki do nauki i wypoczynku oraz 

poszanowania i ochrony mienia Uczelni i jego mieszkańców.  

  

2. Domy studenckie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu, zwanego dalej „UTH Rad.”, są utrzymywane z opłat 

wnoszonych przez mieszkańców. W przypadku nieoszczędnego korzystania z energii 

elektrycznej i ciepłej wody, dokonywania dewastacji lub kradzieży wyposażenia itp. 

wszyscy mieszkańcy ponoszą zwiększone opłaty miesięczne.  

  

3. Reprezentantem interesów mieszkańców i organizatorem życia społecznego na terenie 

DS jest rada mieszkańców, jako organ Samorządu Studenckiego, wybierana 

demokratycznie przez i spośród mieszkańców domu studenckiego.  

  

4. Mieszkańców DS obowiązuje przestrzeganie zasad etyki i koleżeńskiego współżycia 

oraz stosowanie się do przepisów niniejszego regulaminu.  

  

5. Sprawy administracyjno – gospodarcze prowadzone są przez: 

 Kierowników DS, których zadaniem jest zapewnienie właściwego funkcjonowania  

DS, pod nadzorem Kanclerza, któremu podlegają wszystkie służby administracyjne 

domów studenckich, 

 Głównego Specjalistę ds. studenckich - odnośnie przydziału miejsc; nadzór w tym  

zakresie pełni Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.  

  

6. Osoby wymienione w ust. 5 współpracują ze sobą dążąc do zapewnienia mieszkańcom 

DS możliwie najlepszych warunków zamieszkania.  

  

 II. Zasady kwaterowania  

  

1. Miejsce w domu studenckim przyznaje się na okres do 9 miesięcy w roku akademickim 

oraz na czas wrześniowej sesji egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach można 

uzyskać przydział miejsca również w okresie wakacji.  

  

2. Podstawę do zakwaterowania stanowi wniosek o przyznanie miejsca/pokoju w domu 

studenta składany elektronicznie. Przydziału miejsca/pokoju dokonuje Dział Spraw 

Studenckich elektronicznie w Systemie Uczelnia. Przydziały miejsc/pokojów  w formie 

list zatwierdza Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, pierwsze listy przed 

rozpoczęciem roku akademickiego, kolejne sukcesywnie.  

W załączniku nr 1 do regulaminu wskazane są dane zamieszczane na listach.   

file://///Miejsce
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3. Ważność przydziału wygasa w przypadku nie zgłoszenia się w ciągu 3 dni od 

rozpoczęcia roku akademickiego lub 3 dni od daty przydziału – przyznania miejsca                       

w Systemie Uczelnia w trakcie roku akademickiego (w przypadku złożenia wniosku po 

rozpoczęciu roku akademickiego).  

W przypadku niemożności dotrzymania powyższych terminów konieczne jest 

powiadomienie Kierownika DS o opóźnieniu, z podaniem terminu zgłoszenia się. 

Późniejsze zakwaterowanie w domu studenckim nie zwalnia z uiszczenia opłat od 

wskazanego terminu przydziału – przyznania miejsca w Systemie Uczelnia,  tj. dnia 

postawienia miejsca/pokoju do dyspozycji studenta.  

  

4. Podziału i rezerwacji miejsc dokonuje Kierownik DS przy udziale rady mieszkańców, 

przy zachowaniu nadrzędnej zasady pełnego wykorzystania pojedynczych pokoi                              

i poszczególnych segmentów.  

  

5. Student/doktorant przy zakwaterowaniu podpisuje umowę o zakwaterowanie, która 

stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.   

  

6. W terminie 7 dni od daty zakwaterowania student wpłaca kaucję zwrotną, za 

pośrednictwem systemu elektronicznego, na swoje indywidualne konto prowadzone 

przez UTH Rad., w wysokości zgodnej z cennikiem opłat, na pokrycie ewentualnych 

szkód w mieniu oraz zabezpieczenia innych należności (np. opłata za miejsce).                         

W przypadku wyczerpania kaucji w trakcie zamieszkiwania, z powodu dokonania 

ewentualnych potrąceń, student zobowiązany jest do wpłacenia nowej kaucji  po 

otrzymaniu stosownej informacji od Kierownika DS.  

Wpłaty dokonuje się przy najbliższej wpłacie za zakwaterowanie.   

Kierownik DS dokonuje rozliczeń kaucji na odpowiednim druku, który stanowi 

załącznik nr 7 do regulaminu.  

  

7. Obowiązkiem studenta jest uiszczanie należności za zakwaterowanie do dnia 5-go 

danego miesiąca. Po tym terminie naliczane są odsetki ustawowe za nieterminową 

wpłatę, przy czym:  

1) student ma obowiązek uiścić opłatę za zakwaterowanie w DS od terminu przydziału 

– przyznania miejsca w Systemie Uczelnia, tj. dnia postawienia miejsca/pokoju do 

dyspozycji studenta;  

2) w miesiącu wykwaterowania – najpóźniej w dniu wykwaterowania - student wnosi 

opłatę proporcjonalnie do liczby dni faktycznego zamieszkiwania w DS;  

3) jeżeli student dopuści się zwłoki z zapłatą, za 1 miesiąc, otrzymuje wezwanie do 

zapłaty z określeniem terminu uregulowania zaległości. Wzór wezwania do zapłaty 

stanowi załącznik nr 8 do regulaminu. Nieuregulowanie należności jest 

równoznaczne z utratą prawa do zakwaterowania z upływem ostatniego dnia 

wyznaczonego terminu. 

  

8. Zmiana miejsca zakwaterowania (pokoju lub domu studenckiego) na wniosek studenta 

może nastąpić w uzasadnionych przypadkach (łączenie małżeństw, rodzeństwa, inne 

szczególne przypadki), po uzgodnieniu z Kierownictwem DS.  
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9. Przed zakwaterowaniem mieszkaniec zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem 

mieszkańca DS, przepisami i instrukcjami BHP i P.poż.  

  

10. Podpisując umowę o zakwaterowanie w domu studenta, student/doktorant podpisuje 

również protokół przekazania pomieszczenia, w którym określony jest stan 

wyposażenia pokoju i węzła sanitarnego oraz ewentualne uwagi. Wzór protokołu 

przekazania pomieszczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy o zakwaterowanie                        

w domu studenckim.   

Wydaniem karty mieszkańca, Kierownik DS potwierdza zakwaterowanie studenta. 

Wzór karty mieszkańca stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.  

  

11. Wykwaterowanie studenta następuje po zdaniu miejsca/pokoju Kierownikowi DS                       

i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

stanowi załącznik nr 2 do umowy o zakwaterowanie w domu studenckim. 

Wykwaterowanie możliwe jest w dni powszednie w godzinach 8 – 15 lub  po 

uzgodnieniu z Kierownikiem DS innego terminu wykwaterowania.  

  

12. W przypadku niewykorzystania przez studentów wszystkich miejsc, w DS mogą być 

kwaterowane inne osoby za opłatą wg cennika opłat za zamieszkiwanie w domu 

studenckim UTH Rad.  

Osoby te powinny być kwaterowane na wyznaczonych piętrach lub w segmentach,  co 

pozwoli zachować na pozostałych piętrach lub w segmentach charakter DS.  

  

13. Podstawą do ubiegania się o przyznanie miejsca/pokoju w DS dla innej osoby niż 

student/doktorant UTH Rad. jest wniosek, który stanowi załącznik nr 9 do regulaminu. 

Osoba ta przy zakwaterowaniu podpisuje umowę o zakwaterowanie  w domu studenta 

oraz protokół przekazania pomieszczenia, w którym określony jest stan wyposażenia 

pokoju i węzła sanitarnego oraz ewentualne uwagi. Wzór umowy  i protokoły 

przekazania pomieszczenia stanowią załącznik nr 10 do regulaminu.   

  

14. Cennik opłat, w tym również opłaty za pojedyncze noclegi (do 15 dni w miesiącu) ustala 

Rektor stosownym zarządzeniem.  

  

 III. Zasady porządkowe  

  

1. Wizyty w pokojach mieszkalnych mogą odbywać się za zgodą współmieszkańców                            

w godz. od 8 do 23, przy czym za zgodę uznaje się fakt nie wniesienia zastrzeżeń przez 

współlokatorów do Kierownika DS, a w przypadku nieobecności Kierownika DS – do 

rady mieszkańców.   

  

2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do okazania na portierni dokumentu ze zdjęciem 

potwierdzającym ich tożsamość i podania numeru pokoju, do którego się udają oraz 

nazwiska osoby odwiedzanej. Osoba odwiedzana powinna zejść po gościa i go 

odprowadzić po skończonej wizycie. Fakt odwiedzin powinien być odnotowany                         

w karcie wejść, która jest dokumentem obowiązkowym dla osób odwiedzających. 

Osoba odwiedzająca, która nie wypełni karty wejść, nie ma prawa przebywać na terenie 

domu studenckiego. W przypadku gdy osoba odwiedzająca nie zwróci karty wejścia na 

file://///Miejsce
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portierni, osoba odwiedzana zostanie obciążona kosztami noclegu, zgodnie z cennikiem 

opłat i zasadami określonymi w ust. 3.  

Karta wejść potwierdzająca odwiedziny jest niszczona przez Kierownika DS  w terminie 

siedmiu dni od daty odwiedzin, jeśli nie wystąpią inne okoliczności.  Wzór karty wejść 

stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.  

  

3. W uzasadnionych przypadkach Kierownik DS i członkowie rady mieszkańców 

upoważnieni przez przewodniczącego mogą udzielić osobom odwiedzającym 

jednorazowego zezwolenia na przebywanie w godz. od 23 do 8 w pokoju mieszkańca, 

za pisemną zgodą współmieszkańców. Zgoda musi być dostarczona na portiernię                      

DS przed godz. 23, na czas nie dłuższy niż 3 noce w miesiącu.  

Wzór zezwolenia na nocleg gościa stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.  

W przypadku uzyskania zgody, osoba odwiedzająca wnosi opłatę w wysokości 

wynikającej z cennika opłat nie później niż w pierwszym dniu po noclegu kartą płatniczą 

u Kierownika DS lub przelewem na konto bankowe. Potwierdzenie dokonanej wpłaty 

należy dostarczyć do administracji domu studenckiego. W razie nieobecności gościa 

wpłaty dokonuje osoba przyjmująca gościa nie później niż następnego dnia po noclegu.  

  

4. Kierownik DS, portier, rada mieszkańców i służba porządkowa mają prawo kontroli 

tożsamości wszystkich osób przebywających na terenie DS o każdej porze, szczególnie 

osób posługujących się kluczem do pokoju.  

  

5. Wymaganym dowodem tożsamości mieszkańca domu studenckiego jest ważna 

legitymacja studencka wraz z kartą mieszkańca lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem 

wraz z kartą mieszkańca.  

  

6. Osoby przebywające na terenie domów studenckich zobowiązane są do przestrzegania 

przepisów regulaminu.  

  

7. Mieszkaniec domu studenckiego odpowiada za zachowanie swojego gościa.  

  

8. Cisza nocna na terenie domu studenckiego obowiązuje od godz. 23 do 7 rano dnia 

następnego.  

  

9. Kierownik lub osoba upoważniona mają prawo do okresowej niezapowiedzianej 

kontroli czystości zajmowanego pokoju i segmentu w obecności mieszkańców.                          

W przypadku stwierdzenia nieczystości, w szczególności zalegania śmieci, sporządzany 

jest protokół.   

W razie nieuprzątnięcia pokoju/segmentu do następnego dnia rano, nastąpi uprzątnięcie 

przez  pracownika obsługi na koszt mieszkańców, co oznacza, że potrąca się opłatę                    

w kwocie 10 zł z kaucji wniesionej przez każdego z nich. Na tę okoliczność mieszkaniec 

otrzymuje notę obciążeniową.   

  

10. W uzasadnionych przypadkach Kierownik domu studenckiego w obecności 

przedstawiciela rady mieszkańców lub innego mieszkańca domu studenckiego,                     

a w razie niemożności - innego pracownika administracji UTH Rad., ma prawo 

dokonania kontroli w pokoju pod nieobecność mieszkańców. O fakcie tym winien 

niezwłocznie powiadomić zainteresowanych.  
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11. Kierownik domu studenckiego lub osoby przez niego upoważnione mają prawo usunąć 

z terenu domu studenckiego osoby nie będące mieszkańcami, jeżeli swoim 

zachowaniem zakłócają spokój mieszkańców.  

  

12. W razie konieczności, Kierownik domu studenckiego lub osoby przez niego 

upoważnione mają obowiązek wezwać właściwe służby porządkowe.  

  

13. W przypadku zwolnienia miejsc w pokojach w trakcie roku akademickiego, Kierownik 

DS dokona przekwaterowania studentów mieszkających pojedynczo tak, aby odzyskać 

wolne pokoje. W przypadku nie wyrażenia zgody na przekwaterowanie, osoby te 

ponoszą opłatę za niewykorzystane miejsca.  

  

14. Mieszkańcy domów studenckich mają możliwość swobodnego wejścia i wyjścia                        

do/z akademika o dowolnej porze. Obowiązuje nakaz pozostawiania kluczy na portierni. 

Odbiór kluczy z portierni odbywa się na podstawie ważnej karty mieszkańca danego 

domu studenckiego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. ważnej 

legitymacji studenckiej.  

W porze określanej - jako cisza nocna wszystkie wejścia i wyjścia powinny być 

rejestrowane na portierni.  

  

15. Członkowie rady mieszkańców sprawują opiekę nad pomieszczeniami ogólnego 

użytku. Klucze do tych pomieszczeń (np. pralnia, pokoje cichej nauki, pomieszczenia 

klubowe, sportowe itp.) wydawane są mieszkańcom DS za pokwitowaniem w rejestrze, 

przez portiera lub radę mieszkańców. Pomieszczenia te są sprzątane przez pracownika 

obsługi. Organizacja imprez w pomieszczeniach klubowych wymaga zgody Kierownika 

DS.  

  

16. Mieszkaniec DS ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia                                       

i zniszczenia powierzonego mu wyposażenia pokoju/segmentu i substancji 

mieszkaniowej DS, spowodowane przez niego lub jego gości.  

W przypadku nie ujawnienia sprawcy zniszczeń w pokoju, segmencie, na korytarzu 

odpowiedzialność materialną ponoszą solidarnie wszyscy mieszkańcy, odpowiednio – 

pokoju, segmentu, piętra. Wyceny zaginionego mienia lub wartości wyrządzonej szkody 

dokonuje każdorazowo Kierownik DS, a w razie potrzeby - Dział Infrastruktury,                         

w terminie 10 dni od daty stwierdzenia szkody protokołem. Podstawą wyceny jest cena 

zakupu. O sposobie naprawienia szkody decyduje Kierownik DS.  

Mieszkańca, który spowodował szkodę lub mieszkańców ponoszących 

odpowiedzialność solidarnie, Kierownik DS obciąża notą, którą doręcza 

zainteresowanym.   

Wartość szkody potrąca się z kaucji. W przypadku gdy szkoda przekracza kwotę kaucji, 

mieszkaniec/mieszkańcy zobowiązany/i jest/są do uregulowania różnicy,  a ponadto 

stosuje się postanowienia pkt. II.6.  

Jeżeli mieszkaniec nie przyjmuje ustaleń Kierownika DS w zakresie odliczenia  od 

kaucji, ustalenia wartości szkód dokonuje komisja w składzie: Kierownik DS oraz 

przedstawiciel studentów delegowany przez radę mieszkańców. Komisja sporządza 

protokół na piśmie. Sprawy sporne rozstrzyga Prorektor ds. dydaktycznych                                      

i studenckich.  
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17. W uzasadnionych przypadkach Kierownik DS ma prawo do wejścia do pokoju  pod 

nieobecność mieszkańców, z udziałem przedstawiciela rady mieszańców,                                         

a w przypadku awarii bez udziału przedstawiciela.  

Fakt ten odnotowuje się w rejestrze napraw u Kierownika DS i sporządza się na tę 

okoliczność protokół, informując o tym fakcie mieszkańca.  

  

18. Usterki i awarie w pokojach zgłaszane są on-line do Działu Infrastruktury na adres: 

usterka.ds@uthrad.pl (z podaniem nr DS, nr pokoju oraz opisu usterki),  z jednoczesnym 

powiadomieniem Kierownika DS. Dział Infrastruktury odnotowuje naprawy w rejestrze 

napraw prowadzonym przez Kierownika DS. Awarie dotyczące sieci internetowej 

zgłaszane są on-line na adres: obsluga.serwerowni@uthrad.pl  (z podaniem nr DS,                      

nr pokoju oraz opisu usterki).  

  

19. Na terenie domu studenckiego zabrania się mieszkańcom:  

a) używania w pokojach mieszkalnych i innych pomieszczeniach w obrębie segmentu 

palników spirytusowych, na gaz propan-butan, kuchenek, grzejników elektrycznych 

i innych źródeł ciepła niestanowiących stałego wyposażenia pokoju,  

b) samowolnego zakładania, przerabiania i naprawiania instalacji i urządzeń wszelkich 

typów,  

c) używania urządzeń elektrycznych bez znaku certyfikacji EU CE, a także  o mocy 

jednostkowej powyżej 2000V,  

d) usuwania z pokoju, segmentu wyposażenia ruchomego bez uzgodnień                                       

z Kierownikiem DS,  

e) dekorowania wnętrz pokoju, segmentu np. wiercenie, przyklejanie itp. 

powodujących trwałe uszkodzenie ścian, sufitów mebli i podłóg, malowania pokoju 

bez zgody Kierownika DS,  

f) wnoszenia i przechowywania rowerów w pokoju i innych pomieszczeniach 

wspólnych nie przeznaczonych do tego celu,  

g) blokowania dróg ewakuacyjnych w budynku oraz na zewnątrz poprzez 

pozostawianie rowerów i innych pojazdów, suszarek do bielizny, worków  ze 

śmieciami, butów itp.,  

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

uszkodzenie lub wadliwe działanie,  

i) przerabiania zamków, dorabiania kluczy i montowania drugich zamków.                                   

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kierownik DS może nakazać 

wymianę/usunięcie zamków lub obciążyć jej kosztami mieszkańców pokoju                              

z kaucji,  

j) wyrzucania jakichkolwiek rzeczy przez okna,  

k) udostępniania pokoju, segmentu osobom, które nie są uprawnione do 

zamieszkiwania,  

l) udostępniania gościom kluczy od pomieszczeń wspólnych (pralnie, siłownie), 

m)  odstępowania lub samowolnej zmiany miejsca zakwaterowania,  

n) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej,  

o) umieszczania ogłoszeń, napisów itp. poza miejscami do tego przeznaczonymi,  

p) organizowania imprez na korytarzach, holach i w pomieszczeniach ogólnego użytku,  

q) używania sprzętu nagłaśniającego w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę 

lub wypoczynek, w szczególności przy otwartych drzwiach i oknach,  

r) wnoszenia, używania i dystrybucji środków odurzających,  
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s) wytwarzania, wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie DS, a także wprowadzania 

osób nietrzeźwych oraz pod wpływem innych środków odurzających,  

t) sprzedaży alkoholu,  

u) przechowywania w pokoju/segmencie i innych pomieszczeniach ogólnego użytku 

substancji łatwopalnych, toksycznych i innych niebezpiecznych,  

v) palenia tytoniu i używania urządzeń emitujących dym,  

w) posiadania i przechowywania zwierząt,  

x) używania niezgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń, wyposażenia, w szczególności 

sprzętu przeciwpożarowego,  

y) uprawiania gier hazardowych na terenie DS,  

z) posiadania broni palnej i pneumatycznej.  

  

IV. Prawa i obowiązki mieszkańca DS  

  

1. Mieszkaniec DS ma prawo do:  

1) korzystania z urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia przeznaczonego do użytku  

ogólnego, zgodnie z ich przeznaczeniem,  

2) przyjmowania gości na terenie DS na zasadach określonych w regulaminie,  

3) dokonywania zmian wystroju i urządzenia pokoju w taki sposób aby nie naruszyć 

substancji pokoju i przekazać pokój w stanie, w jakim się znajdował przed 

zakwaterowaniem.  

  

2. Mieszkaniec DS ma obowiązek:  

1) przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego,  

2) dokonywania w obowiązującym terminie i trybie czynności kwaterunkowych, 

3) terminowego wnoszenia opłat za zamieszkiwanie w domu studenckim, 

4) zgłaszania zauważonych awarii i uszkodzeń oraz przedłużającej się nieobecności  

współlokatora, 

5) szanowania mienia DS oraz przeciwstawiania się jego niszczeniu  i nieprawidłowemu 

użytkowaniu, 

6) utrzymywania czystości i porządku w pokojach, węzłach sanitarnych oraz 

pomieszczeniach wspólnego użytku, 

7) segregacji i wynoszenia odpadów na zewnętrz budynku w miejsca do tego 

wyznaczone, 

8) przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu, bhp, P.poż. i ochrony mienia.  

  

V. Uprawnienia Kierownika domu studenckiego  

  

1. Jeżeli zachowanie mieszkańca jest uciążliwe dla pozostałych mieszkańców, Kierownik 

domu studenckiego ma obowiązek podjęcia odpowiedniego działania w celu 

zapobiegania dalszym naruszeniom porządku.  

  

2. W sytuacji notorycznego łamania regulaminu mieszkańca domu studenckiego 

Kierownik w porozumieniu z Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich ma prawo 

pozbawić studenta prawa do miejsca w domu studenckim w kolejnych latach.  
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3. Kierownik domu studenckiego, jako gospodarz domu studenckiego odpowiedzialny za 

zapewnienie mieszkańcom właściwych warunków mieszkania, uprawniony jest do:  

1) zawierania w imieniu UTH Rad. umów z mieszkańcami o zakwaterowanie  w domu 

studenckim, 

2) wydawania mieszkańcom poleceń w sprawach porządkowych, 

3) stosowania sankcji porządkowych (ostrzeżenia, upomnienia) w stosunku do  

mieszkańców domu studenckiego naruszających przepisy niniejszego  regulaminu, 

4) wypowiedzenia umowy o zakwaterowanie w domu studenckim, 

5) zasięgania opinii rady mieszkańców.  

  

  

VI. Wykwaterowanie  

  

1. Mieszkaniec zostaje wykwaterowany w przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia 

umowy o zakwaterowanie w domu studenckim.  

  

2. Przed wniesieniem opłaty za ostatni okres zamieszkania mieszkaniec powinien 

zawiadomić Kierownika DS o planowanym terminie wykwaterowania oraz zgłosić 

zajmowany pokój/miejsce do odbioru.  

  

3. Kierownik DS ustala wartość ewentualnych szkód podlegających odliczeniu od 

wpłaconej kaucji oraz informuje mieszkańca o wysokości niewykorzystanej części 

kaucji, która podlega rozliczeniu w danym roku akademickim. W terminie do 30 dni po 

wykwaterowaniu się mieszkańca Kierownik DS przekazuje do kwestury informację                         

o kwocie pozostałej kaucji do wypłaty. Kwota ta jest możliwa do odbioru w kasie 

Uczelni lub przekazywana przelewem na konto mieszkańca.   

  

4. Sprawy sporne rozstrzyga Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.  

  

5. Przed wykwaterowaniem mieszkaniec obowiązany jest: uregulować należne opłaty                    

za dom studencki i doprowadzić stan bytowo – sanitarny zajmowanej przestrzeni  do 

stanu zastanego.  

  

6. Kierownik DS i mieszkaniec potwierdzają dokonanie rozliczenia na protokole zdawczo-

odbiorczym, który stanowi integralną część umowy o zakwaterowanie.  

  

VII. Postanowienia końcowe  

  

1. Mieszkańcowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do Prorektora                                           

ds. dydaktycznych i studenckich w przypadkach wskazanych w regulaminie, który 

rozstrzyga sprawy sporne.  

  

2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Prorektorowi 

ds. dydaktycznych i studenckich.  

  

3. Od decyzji podjętych przez Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w zakresie 

określonym niniejszym regulaminem przysługuje odwołanie do Rektora w terminie                   

14 dni od dnia otrzymania decyzji.  
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4. Zasady przyznawania miejsc w DS stanowią załącznik nr 6 do regulaminu.  

  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  
  

  

  

  

Informacje zamieszczane na listach 

osób skierowanych do zakwaterowania w  DS 

oraz na skierowaniach indywidualnych  

(w formie tabeli, w podziale na poszczególne DS., w kolejności alfabetycznej)  
  
  

  

  

  

1. Nazwisko  

2. Imiona  

3. Nr albumu  

4. Wydział  

5. Rok studiów  

6. Płeć (kobieta/mężczyzna) 

7. Nazwa domu studenckiego  

8. Zakwaterowanie – od dnia  

9. Zakwaterowanie – do dnia  
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Załącznik nr 2  
do Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego  
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

   

NR UMOWY …….    UMOWA O ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA DLA 

STUDENTA/DOKTORANTA UTH Rad.  
  

zawarta w Radomiu w dniu ………………… pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno–Humanistycznym im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu, zwanym dalej UTH Rad., reprezentowanym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez  Panią/Pana 

………………………..…………………… **Kierownika domu studenckiego nr ……...   Nazwa akademika** a Panią/Panem 

………………………………………………………zamieszkałą/łym w ……………................................................  

………………………………………………………………………………..…………………………………………………. **  
(imię i nazwisko studenta, PESEL/nr paszportu lub innego dokumentu, wydział, kierunek rok studiów, nr albumu, stały adres zamieszkania) - dane wczytane  

z Systemu Uczelnia,  zwaną/zwanym dalej Studentem.  
§ 1  

Na podstawie przydziału miejsca/pokoju* w domu studenckim, UTH Rad. oddaje Studentowi oraz następującym osobom:  

1) ………………………………………….….……….. - małżonkowi Studenta (student UTH Rad./osoba obca)*  

2) ………………………………………….…………... - dziecku Studenta,  

3) ………………………………………….…………... - dziecku Studenta, do zamieszkiwania miejsce/miejsca*                   

w pokoju nr .............** DS …………...........** (wraz z prawem do korzystania  z pomieszczeń użytkowych) przy                                   

ul. ..........................................**, wraz z urządzeniami i umeblowaniem, zgodnie z protokołem przekazania pomieszczenia 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w celach mieszkalnych, na okres od dnia  

................................... r.** do dnia .................................. r. **, zaś Student zobowiązuje się uiszczać UTH Rad. umówioną opłatę.  

§ 2  

1. Opłata z tytułu zakwaterowania, o którym mowa w § 1, wynosi .............zł (słownie: ....................................... ....**)  

miesięcznie. Wysokość opłaty jest zgodna z decyzją Rektora w sprawie szczegółowego cennika opłat za zakwaterowanie                          

w domach studenckich.  

2. Obowiązek uiszczania opłaty za miejsce/pokój*  przyznane/przyznany* na rok akademicki powstaje:  

a) z dniem 1 października – w razie dokonania przydziału przed rozpoczęciem roku akademickiego,  

b) z dniem otrzymania przydziału – w razie dokonania przydziału po rozpoczęciu roku akademickiego.  

Pierwsza opłata za akademik dotyczy miesiąca, w którym Student został zakwaterowany i zostaje obliczona 

proporcjonalnie w stosunku do ilości dni zamieszkania.  

3. Opłata winna być uiszczana przez Studenta miesięcznie, z góry do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego  na subkonto 

(utworzone na rachunku UTH Rad.) nr ……….……………………..…………...** z zaznaczeniem miesiąca   

i roku akademickiego, za który opłata jest wnoszona, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3. W przypadku uzyskania przydziału miejsca po 

dniu 1 października danego roku akademickiego, Student winien uiścić pierwszą opłatę nie później niż w terminie 14 dni licząc 

od pierwszego dnia zakwaterowania określonego w § 1.  

4. Jeżeli Student opóźni się z wniesieniem opłaty za zakwaterowanie, UTH Rad. nalicza odsetki ustawowe za czas opóźnienia.  

5. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto Uczelni.  

6. UTH Rad. jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszej umowy w zakresie wysokości opłaty, o której mowa  w § 2                    

ust. 1 w przypadku zmiany decyzji Rektora w sprawie jej wysokości, dokonanej zgodnie z przepisami Regulaminu świadczeń 

dla Studentów UTH Rad. UTH Rad. poinformuje Studenta o zmianie wysokości opłaty pisemnie,  na miesiąc przed jej 

wprowadzeniem. Student może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty, złożyć                           

u Kierownika DS pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wraz z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym 

obowiązuje dotychczasowa wysokość opłaty.   

7. W przypadku opuszczenia pokoju po dacie utraty prawa do zakwaterowania, Student obowiązany jest do pokrycia pełnych 

kosztów utrzymania zajmowanego miejsca za okres zamieszkiwania w nim bez prawa do zakwaterowania. Koszty te są ustalone 

zgodnie z przepisami Regulaminu świadczeń dla studentów UTH Rad.  

§ 3  

1. Student zobowiązany jest wpłacić UTH Rad. kaucję w wysokości ……………..** zł celem zabezpieczenia pokrycia należności 

z tytułu opłat związanych z zakwaterowaniem w DS lub zwrotu kosztów za usunięcie ewentualnych uszkodzeń  w wyposażeniu 

lokalu, nie spowodowane jego zwyczajnym zużyciem.  

2. Kaucję należy uiścić nie później niż w terminie 7 dni od daty zakwaterowania, na subkonto (utworzone na rachunku   

UTH Rad.) nr …………………..…………………………...**.  

3. Strony ustalają, iż w razie nieuiszczenia pełnej kwoty kaucji w wyznaczonym terminie UTH Rad. może zaliczyć wszelkie wpłaty 

dokonywane przez Studenta na rzecz domu studenckiego w pierwszej kolejności na poczet kaucji - do pełnej jej wysokości.  
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4. Kaucja zostanie zwrócona Studentowi w terminie 1 miesiąca od daty wykwaterowania, jeżeli nie zostanie rozliczona zgodnie                 

z celem, o którym mowa w ust. 1.  

§ 4 

1. Z chwilą rozwiązania umowy Student zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy wraz z wyposażeniem w stanie  nie 

pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji przedmiotu zakwaterowania. Wszelkie inne ewentualne uszkodzenia 

usuwane będą na koszt Studenta.  

2. W momencie wykwaterowania obie strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 2                          

do umowy. 

§ 5  
Studentowi nie wolno oddawać przedmiotu umowy w najem lub bezpłatne używanie osobom trzecim.  

§ 6  

1. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta.  

2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem okresu na jaki została zawarta w następujących przypadkach:  

1) z dniem utraty statusu Studenta (skreślenie z listy studentów, ukończenie studiów),  

2) z dniem utraty prawa do zajmowania miejsca w DS,  

3) na wniosek Studenta, złożony u Kierownika DS, co najmniej na 7 dni przed upływem danego miesiąca 

kalendarzowego, z upływem którego ma nastąpić rozwiązanie umowy.  

3. Umowa może zostać rozwiązana przez UTH Rad. w terminie natychmiastowym, jeżeli Student dopuścił się naruszenia istotnych 

postanowień umowy, a zwłaszcza zapisów regulaminu mieszkańca domu studenckiego lub zalegania z opłatą za okres 

maksymalnie 2 miesięcy.  

4. Wcześniejsze rozwiązanie  niniejszej umowy przez UTH Rad. może nastąpić z przyczyn ekonomicznych i organizacyjnych 

leżących po stronie UTH Rad., na podstawie zarządzenia Rektora o zmianie organizacji roku akademickiego.  

5. W razie rozwiązania umowy Student zobowiązany jest do opuszczenia zajmowanego lokalu w terminie wyznaczonym przez 

Kierownika domu studenckiego. W przypadku niedopełnienia przez Studenta tego obowiązku, Kierownik DS  jest upoważniony 

do przeniesienia ruchomości Studenta do magazynu DS na koszt i ryzyko Studenta, na co Student  wyraża zgodę.  

§ 7  

Student oświadcza, że:  

1) zapoznał się z Regulaminem mieszkańca Domu Studenckiego UTH Rad. i zobowiązuje się do przestrzegania jego 

postanowień,  

2) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w umowie i jednocześnie przyjmuje  do 

wiadomości, iż administratorem tak zebranych danych jest UTH Rad., a dane osobowe przetwarzane  będą w celu 

wykonania umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom, przysługuje mu prawo dostępu  do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne,  aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia umowy  (art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE,                    

Dz. U. UE z 2016 r., poz.119).  

§ 8 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9  

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy obowiązujące w UTH Rad.,  w szczególności 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Regulaminu Studiów, Regulaminu świadczeń dla Studentów UTH Rad. oraz 

Kodeksu cywilnego.  

§ 10  

Integralną część niniejszej umowy stanowią: załącznik nr 1 – Protokół przekazania pomieszczenia oraz załącznik nr 2 – protokół 

zdawczo-odbiorczy (podpisywany w chwili wykwaterowania).  

§ 11  

Umowa została sporządzona  w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

  
 

 
……..………………………………….            …………………………………….……  
 w imieniu Uczelni                 czytelny podpis Studenta  
 

* niepotrzebne skreślić  

**automatyczne nadpisywanie z systemu   
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Załącznik nr 1  
do umowy o zakwaterowanie 

w Domu Studenta 
 

Nr ………..      Nazwa Domu Studenta …………………….……….  

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POMIESZCZENIA   

DO UMOWY O ZAKWATEROWANIE NR  ……………  

Dnia …………….. przekazano pokój nr ……………. 

z następującym wyposażeniem:  

L.p.  Nazwa przedmiotu  
Liczba 

sztuk  Uwagi  

1  regały      

2  półka      
3  tapczany      

4  krzesła      
5  biurko       

6  zasłony      
7  firany      

8  kołdry      
9  poduszki      

10  klosze      
11  drzwi      

12  Szyby - okna      
13  kosz      

14  zawór do kaloryfera      
15  szafy      

16  karta magnetyczna      
17  pościel      

18  koc      
19  inne      

oraz węzeł sanitarny do wspólnego użytku z następującym wyposażeniem:  

L.p.  Nazwa przedmiotu  
Liczba 

sztuk  
Uwagi  

1  aneks kuchenny      

2  kuchenka elektryczna      
3  lodówka      

4  okap      
5  umywalki      

6  lustra      
7  sedes      

8  inne      

Uwagi do stanu technicznego pokoju:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  
Oświadczam, że wyposażenie pokoju jest zgodne ze spisem inwentarzowym.   

Przyjmuję do wiadomości, że niedozwolone jest wynoszenie jak również dokonywanie jakichkolwiek 

przeróbek wyposażenia i instalacji technicznych w zajmowanym pomieszczeniu. Za całość wyposażenia  i stan 

techniczny pomieszczenia ponoszę odpowiedzialność materialną  

  
 

 pracownik DS przekazujący pomieszczenie:      Student przejmujący pomieszczenie:  
  
  

imię i nazwisko ……………..…… podpis …………………   imię i nazwisko………..…………… podpis………..……  



15 
 

Załącznik nr 2  
do umowy o zakwaterowanie 

w Domu Studenta  
  

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY POMIESZCZENIA  DO UMOWY O 

ZAKWATEROWANIE NR …………1) 2)  

  

Wykwaterowanie – odbiór pokoju/segmentu  

  

Dnia …………..……. z pokoju nr  ……..…  Domu Studenta ………………………..  wykwaterowuję:  

  

………………………..………………………………….  

imię i nazwisko zdającego pokój/segment  

  

1. Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba nie uszkodziła pomieszczenia ani jego wyposażenia. Pomieszczenie 

zostawiła czyste i posprzątane.  

  

Mieszkańcy pozostający w pomieszczeniu/segmencie:  

  

Odpowiedzialność za stan i wyposażenie pomieszczenia:  

  

 Imię i nazwisko  Podpis  

1     

2     

  

imię i nazwisko pracownika DS ………………………..……………………. podpis …………..…………..……….  

  

imię i nazwisko wykwaterowanego ……………………………..……………. podpis ……………….....….….…..…  

Otrzymują:  
- osoba wykwaterowana  
- kierownik DS  
- osoba/osoby pozostające w pomieszczeniu (w przypadku wystąpienia braków lub uszkodzeń w pomieszczeniu)  
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2. Uwagi upoważnionego pracownika domu studenckiego w przypadku wystąpienia braków lub uszkodzenia                              

w pomieszczeniu, wskazanie osoby/osób odpowiedzialnych:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………  

Podpisy mieszkańców   

w przypadku wystąpienia braków lub uszkodzeń w pomieszczeniu  

  

  

a) zdającego pomieszczenie:  

imię i nazwisko mieszkańca ……………….………………. data i podpis …………………………….  

  

b) pozostających w pomieszczeniu:  

imię i nazwisko mieszkańca ……………….………………. data i podpis …………………………….  

imię i nazwisko mieszkańca ……………….………………. data i podpis …………………………….  

  

Informacja o ewentualnej wycenie szkody przez Kierownika DS/Dział Infrastruktury*   

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………   

imię i nazwisko pracownika DS ………………………..……………………. podpis …………..……………..…….  

 

* Niepotrzebne skreślić  

  

1) protokół stanowi podstawę do wystawienia przez kierownika DS noty obciążeniowej i dokonania potrącenia z kaucji                    

w przypadku wypełnienia części oznaczonej jako „2”  

2) wypełnić część oznaczoną „1” albo „2”  
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Załącznik nr 3  
do Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  
  

  

  

KARTA MIESZKAŃCA  
ważna na rok akademicki 20…..../20…....  

  

  

  

  

  

  

(zdjęcie 3 x 4 cm)  

  

………………………………………………….……………….  

nazwisko i imię  

  

Nr albumu ………………….  

Wydział …….………………..  

DS ……………….…….……..  

pokój nr ……………………..  

  

  

  

  

  

……………………………………..………….  

pieczęć DS i podpis Kierownika  

  

  

  

  

……………………….…………….  

podpis właściciela karty  

  

  

  

  

  

  

  
  

DRUGA STRONA KARTY:  

  

Kartę należy okazywać każdorazowo portierowi przy wejściu do domu studenckiego,  na 

wezwanie władz Uczelni oraz rady mieszkańców domu studenckiego. W razie pozbawienia 

prawa zamieszkania w domu studenckim karta traci ważność i należy ją zwrócić Kierownikowi 

domu studenckiego. 
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Załącznik nr 4  
do Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

KARTA WEJŚĆ/WYJŚĆ  
  

Data  
Godzina 

przyjścia  

Imię i nazwisko, adres 

osoby odwiedzającej  

Nr i rodzaj dokumentu 

tożsamości  

Imię i nazwisko osoby 

odwiedzanej  
Nr pokoju  

Podpis osoby 

odwiedzającej *)  

Godzina 

wyjścia 

wpisywana 

przez portiera  

                

Karta jest sporządzana w dwóch egzemplarzach. Jedną posługuje się odwiedzający, druga pozostaje na portierni.  

Karta wejść potwierdzająca odwiedziny jest niszczona w terminie siedmiu dni od daty odwiedzin, przez kierownika DS jeśli nie wystąpią inne okoliczności.  

*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w niezbędnym zakresie.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

KARTA WEJŚĆ/WYJŚĆ  
  

Data  
Godzina 

przyjścia  

Imię i nazwisko, adres 

osoby odwiedzającej  

Nr i rodzaj dokumentu 

tożsamości  

Imię i nazwisko osoby 

odwiedzanej  
Nr pokoju  

Podpis osoby 

odwiedzającej *)  

Godzina 

wyjścia 

wpisywana 

przez portiera  

                

Karta jest sporządzana w dwóch egzemplarzach. Jedną posługuje się odwiedzający, druga pozostaje na portierni.  

Karta wejść potwierdzająca odwiedziny jest niszczona w terminie siedmiu dni od daty odwiedzin, przez kierownika DS jeśli nie wystąpią inne okoliczności.  

*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w niezbędnym zakresie.  



19 
 

Załącznik nr 5  
do Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  
  

 

    

Wzór zezwolenia na nocleg gościa  

  
  

Oświadczenie  
  

  

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………… 

oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za zachowanie mojego gościa 

……………….…………………………………………………., pozostającego na terenie 

domu studenckiego …………… w dniu …………………. w moim pokoju  numer 

………………., za uregulowanie należności za jego nocleg oraz pokrycie ewentualnych 

szkód przez niego wyrządzonych.  

  

  

 

 

   

  

  

………………………..……………           ………………………….            …………………. 

    podpis odwiedzanego                    zgoda Kierownika DS    data  

          lub rady mieszkańców  

  

  

  

Podpisy współmieszkańców:  

  

1……………………..  

2……………………..  

  
  

Zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w rejestrze wizyt 

gości Domu Studenta UTH Rad.  

  

  
  

…………………………………………….  
          data i podpis gościa  

Niniejszy dokument jest niszczony przez kierownika DS po 7 dniach od wizyty gościa, w  przypadku  

nieujawnienia  się okoliczności  stanowiących  podstawę do zachowania  dokumentu. 
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Załącznik nr 6  
do Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  
  

  
  

  

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA I PRZYDZIELANIA MIEJSC 

W DOMACH STUDENCKICH 

  

  

I. Formalności związane z przyznaniem miejsc w domach studenckich                   

i ich podziałem  
  

1. Student ubiegający się o przyznanie miejsca/pokoju w domu studenckim ma obowiązek                             

w terminie do dnia 10 maja złożyć elektronicznie wniosek w systemie Wirtualna Uczelnia,                     

wg wzoru stanowiącego załącznik do zasad.  

Student przyjęty na I rok składa elektroniczny wniosek po uzyskaniu dostępu do konta                    

w systemie Wirtualna Uczelnia. Wniosek o przyznanie miejsca złożony w ciągu roku 

akademickiego, będzie rozpatrywany, w miarę wolnych miejsc.  

2. Formalności administracyjne związane z analizą wniosku w tym nadanie: statusu oczekujący, 

wysłanie powiadomień do studentów o konieczności wniesienia przedpłaty – zadatku, 

przyznanie miejsca/pokoju w Systemie Uczelnia prowadzi Dział Spraw Studenckich.  

3. Student jest zobowiązany do wpłacenia zadatku na poczet opłaty za październik w wysokości 94 

zł w terminach: do 31 sierpnia dla studentów wyższych lat i do 20 września dla studentów 

pierwszego roku. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania  w domu studenta zadatek nie 

podlega zwrotowi. Miejsca studentów, którzy nie dokonają terminowo wpłaty zadatku – będą 

traktowane jako wolne.  

4. W terminie do 30 czerwca Kierownik domu studenta w porozumieniu z radą mieszkańców składa 

w Dziale Spraw Studenckich wykaz osób, które w mijającym roku akademickim nagannie 

zachowywały się jako mieszkańcy domu studenckiego. Osoby te nie mają prawa do ubiegania 

się o zakwaterowanie w DS.  

5. Dział Spraw Studenckich sporządza listy studentów, którym przyznano miejsca w domu studenta 

w kolejności wynikającej z rankingu opracowanego na podstawie kryteriów opisanych w dziale 

II zasad. W przypadku, jeżeli liczba wniosków o zakwaterowanie jest mniejsza niż zaplanowana 

liczba miejsc, uwzględnia się wszystkie wnioski bez sporządzania rankingu. Listy studentów, 

którym przyznano miejsca w domu studenta zatwierdza Prorektor ds. dydaktycznych                                     

i studenckich.   

6. Kierownicy domów studenckich w porozumieniu z radami mieszkańców dokonują przydziału 

miejsc w poszczególnych domach studenckich, na podstawie list zatwierdzonych przez 

Prorektora.  

7. Kierownicy domów studenckich informują na bieżąco Dział Spraw Studenckich o wolnych 

miejscach w celu uruchomienia zakwaterowań z list rezerwowych i należytego wykorzystania 

miejsc w DS.  
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8. Prorektor wyznacza akademik do kwaterowania wakacyjnego i na sesję poprawkową – zgodnie 

z wnioskiem Kanclerza.  

9. Studentom, którym nie przyznano miejsca/pokoju w DS, przysługuje odwołanie  do Rektora.   

 

 II.  Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich  
  

1. Pierwszeństwo w uzyskaniu prawa do zakwaterowania w DS przysługuje studentowi, któremu 

codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie                

i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.  

2. Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania miejsc w DS:  

1) odległość z miejsca zamieszkania do Uczelni (zaokrąglana do 10 km)  

- za każde 10 km do 100 km     - 1 pkt  

- powyżej 100 km za każde 20 km    - 1 pkt  

2) dochód na osobę w rodzinie studenta:  

- pobierającego lub ubiegającego się o stypendium socjalne nie większy niż ustalony  przez 

Rektora          - 3 pkt  

- większy niż określony wyżej    - 0 pkt  

  

przy czym przy obliczaniu dochodu stosuje się postanowienia obowiązującego w UTH Rad.  

Regulaminu świadczeń dla studentów; 

3) rok studiów:  

I rok           - 1 pkt  

II rok            - 3 pkt  

III rok            - 5 pkt  

IV rok            - 7 pkt  

V rok            - 9 pkt  

przy czym przy określeniu liczby punktów za rok studiów studia II stopnia są traktowane jako 

kontynuacja nauki;  

4) pozostałe kryteria:  

- sierota, osoba przewlekle chora, niepełnosprawny - 5 pkt  

- półsierota                - 3 pkt  

- inne preferencje, określane w miarę potrzeb przez Prorektora ds. dydaktycznych                    

i studenckich wspólnie z przedstawicielami samorządu studenckiego.  
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Załącznik   
do Szczegółowych zasad 

przyznawania i przydzielania miejsc w DS   

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA lub POKOJU W DOMU STUDENTA   
  

1. Nazwisko, imię wnioskodawcy    

  

2. Wydział   

  

3. Rok studiów:      (w chwili składania wniosku: I-szy, II, III...)   

  

4. Numer albumu    

5. Miejsce stałego zameldowania – dokładny adres korespondencyjny:  

miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania .................................................................................................. 

 gmina .................................. powiat ............................... województwo ......................................................  

6. Odległość od Radomia w kilometrach:            (proszę wpisać dokładną ilość kilometrów, zgodną z oznaczeniami na biletach PKS lub PKP)  

  

7. Otrzymuję  stypendium socjalne w wys.: 

  

 

8. Nie otrzymuję  stypendium socjalnego.  przy czym oświadczam, że dochód miesięczny netto   

w mojej rodzinie liczony jak do celów przyznania stypendium wynosi około ………………... zł/osobę.   

 

słownie złotych:   

  

9. Dodatkowe okoliczności  uwzględniane przy przyznawaniu miejsc w Domu Studenta: 

jestem  sierotą          półsierotą                     osobą niepełnosprawną  
 

(zakreślić właściwe pole) 

 

inne (np. zdrowotne, utrudnienia komunikacyjne - proszę wpisać, jakie)   

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

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

10. Proszę o przyznanie mi  (zakreślić właściwe pole):  miejsca    pokoju                  
  

w DS-1 „Wcześniak”                w DS-2 „Walet”                w DS-3 „Bliźniak. A”                 w DS-3 „Bliźniak B”              w DS-4 „Jedynak”     

(zakreślić właściwe pole) 

 
Domy studenckie I kategorii (wyższy standard, wyższa odpłatność): Bliźniak A i Bliźniak B 

Domy studenckie II kategorii (niższy standard, niższa odpłatność): Wcześniak, Walet, Jedynak  

11. Szczegóły wyboru:   

miejsce w pokoju 2 – osobowym           pokój jednoosobowy/samodzielny           jeden student w pokoju 2 – osobowym       

  

12. Obecnie mieszkam (dojazd, Dom Studenta – który? stancja, internat)  

  

13. Proszę o przyznanie miejsca/pokoju* na okres od ……...........................…. do …….………................  

w roku akademickim ……………….…….………….  
  (wpisać okres, w którym zamierza się korzystać z zakwaterowania, maksymalnie od 30 września do 30 czerwca)  
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14. Adres email …………………………………… Nr telefonu …………………………….……………….  

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione przeze mnie we 

wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przydziału miejsc w Domu Studenta.  
Oświadczam, że złożenie przeze mnie wniosku jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu mieszkańca Domu 

Studenckiego UTH Rad.  

....................................... data i podpis wnioskodawcy  

 

  

Uwaga! Wypełniony formularz należy złożyć (przesłać) na adres:  

Dział Spraw Studenckich  

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29 pok. nr 29  

(budynek Rektoratu)  
telefony: (48) 361-70-38, 361-73-87 

 fax. (48) 361-70-49 

 

Terminy składania wniosków:  

10  maja - studenci wyższych lat   

31  sierpnia – studenci przyjęci na I rok studiów  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 7  
do Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  
  

  
  

ROZLICZENIE WPŁACONEJ 

KAUCJI  
na pokrycie ewentualnych szkód w mieniu domu studenckiego   

oraz zabezpieczenie innych należności (np. opłata za miejsce)  

  

  
  

…………………………………………….………….                                     ……………………… 
                                nazwisko i imię                                                                              nr pokoju  

  

  

Data 

wpłaty 

kaucji  

Kwota 

wpłaty 

kaucji  

 

ROZLICZENIE KAUCJI  

Data 

potrącenia 

kaucji  

Kwota 

potrącenia 

kaucji  

Przyczyna 

potrącenia 
- nr noty 

obciążeniowej,  

data 

sporządzenia 

Pozostała 

kwota 

kaucji  

Data i podpis 

Kierownika DS  
Data i podpis 

mieszkańca  

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  

  

  

 Radom, dnia ………….…………..   ……………………........  ……………………........    
                        podpis Kierownika DS             podpis mieszkańca  
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Załącznik nr 8  
do Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  
  

Radom: ……………………………  

  

  

  

  

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  

  

  

Na podstawie art. 476 kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.) 

wzywam Pana/Panią* do uregulowania zaległości w kwocie …………….………. zł słownie: 

………………………………………………………………………………………… z tytułu opłaty 

za zakwaterowanie w Domu Studenta Nr …….. zgodnie z poniższym obliczeniem. Wskazaną sumę 

prosimy wpłacić na nasz rachunek w ……………………………. Nr  ……………………………….. 

w ciągu 5 dni od daty otrzymania wezwania.  

W razie nieuregulowania zaległości w określonym powyżej terminie sprawa zostanie 

skierowana na drogę sądową, co narazi Pana/Panią na dodatkowe koszty, w tym koszty postępowania 

sądowego oraz ewentualnego egzekucyjnego.  

  

  

Lp.  Dotyczy Suma  

zakwaterowania w DS 

    
  
  

  

  

 Razem   

  

  

  

…………………………           ………………………….            ……………………………                     

podpis Kierownika DS.   podpis Kwestora           podpis Kanclerza  
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Załącznik nr 9  
do Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego  
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

  
Druk dla osób, niebędących studentami/doktorantami UTH Rad. (absolwenci, osoby inne) oraz studentów ostatniego semestru studiów pierwszego, 

drugiego, trzeciego stopnia i ostatniego semestru  jednolitych studiów magisterskich. 
  

Uzupełnione wnioski proszę składać w Dziale Spraw Studenckich, ul. Malczewskiego 29 pok. 29 (budynek Rektoratu)  
  

         Dane wnioskodawcy            Dane współmałżonka *                      Dane dzieci wnioskodawcy *  

Imię .....................................................................................................................................................................  

Nazwisko ............................................................................................................................................................  

PESEL................................................................................................................................................................. 

Narodowość.........................................................................................................................................................       

Obywatelstwo......................................................................................................................................................  

Nr dowodu osobistego/nr paszportu ...................................................................................................................  

Telefon kontaktowy ............................................................................................................................................ 

E-mail .................................................................................................................................................................  

Adres zameldowania .......................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ............................................................................................................................................ 

Adres korespondencyjny .................................................................................................................................... 

Nazwa i adres zakładu pracy .............................................................................................................................  

Odległość  w km miejsca stałego zamieszkania/zameldowania .................................................................. km  
 

 do decyzji  JM REKTORA  

(osoby upoważnionej) 

Wniosek o przyznanie miejsca/pokoju  

                    małżeński/rodzinny  
                           jaki? 

 Typ miejsca:  Wnioskuję o: miejsce  pokój                            samodzielny – jedna osoba  
  

w DS-1 „Wcześniak”      w DS-2 „Walet”    w DS-3 „Bliźniak A”                  w DS-3 „Bliźniak B”  

(zakreślić właściwe pola)  

w terminie od dnia  ....................... do dnia ........................... dla ..................... (łączna liczba osób )  
  

Powody ubiegania się o zakwaterowanie w Domu Studenta:   

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

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

Oświadczam, że mój dochód miesięczny netto wynosi około .................................. zł  

Korzystałem/korzystam/nie korzystałem* z zakwaterowania w Domu Studenta Nr .......................................................                 

w okresie od ...................................... do .................................. i nie zalegam z płatnościami.  
  

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję przepisy dotyczące zakwaterowań w Domu Studenta, a w szczególności: 

cennik opłat (stawki, kaucje, terminy opłat) oraz Regulamin mieszkańca DS.  

Świadomy/a odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1600 z późn. zm.) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam,                    

że przedstawione we wniosku informacje oraz dołączona dokumentacja są zgodne ze stanem faktycznym.  
W związku z ubieganiem się o przyznanie miejsca/pokoju w domu studenckim wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UTH Rad. moich danych osobowych 

zawartych we wniosku zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie  z art. 6 ust. 1 pkt a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z 2016 r., L 119), który ma zastosowanie 

od dnia 25 maja 2018 r. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż: administratorem tak zebranych danych jest  UTH Rad.,  a dane osobowe przetwarzane będą 

w celu przyznania miejsca i zakwaterowania w domu studenckim i nie będą udostępniane innym odbiorcom, przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania. Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

przyznania miejsca/pokoju w domu studenckim.  

  
                                                                                                                                                                                  ………………………………………. 

sygnatura/data złożenia wniosku, podpis pracownika UTH Rad.                                                                 data, podpis wnioskodawcy  
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 10  
do Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego  
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu      

  

NR UMOWY …….    UMOWA  O  ZAKWATEROWANIE  W  DOMU  STUDENTA UTH Rad.  

(ZAWIERANA  Z  OSOBĄ  NIEBĘDĄCĄ  STUDENTEM/DOKTORANTEM  UTH Rad.)  

  

  

zawarta w Radomiu w dniu ……………………….. pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym                    

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, zwanym dalej UTH Rad., reprezentowanym na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa przez:  

Panią/Pana ………………………………….… Kierownika domu studenckiego  nr .……...   ………………………… 
                                   (nazwa akademika) 

a  
  

Panią/Panem ……………………………………………….……PESEL………………………………………………… 
                                            (imię i nazwisko)                      (PESEL lub nr paszportu/innego dokumentu-obcokrajowcy)   

  

zamieszkałą/łym w ………………….................................................................. zwaną/zwanym dalej Zakwaterowanym. 
(stały adres zamieszkania)  

§ 1  

Na podstawie niniejszej umowy UTH Rad. oddaje Zakwaterowanemu oraz następującym osobom:  

  

1) ……………………- małżonkowi Zakwaterowanego,  

2) …………………... - dziecku Zakwaterowanego,  

3) …………………... - dziecku Zakwaterowanego,  

  

do zamieszkiwania miejsce/pokój/pokoje* nr..................... w Domu Studenta nr ………    ….…..…..............................  

przy ul. ..................................................., z prawem do korzystania z pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami                     

i umeblowaniem, zgodnie z protokołem przekazania pomieszczenia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

w celach mieszkalnych, na okres od dnia ............................ r. do dnia .............................. r., zaś Zakwaterowany 

zobowiązuje się uiszczać UTH Rad. opłaty za zakwaterowanie.  

§ 2  

1. Opłata, o której mowa w § 1, wynosi …..…. zł (słownie: .........................................................................) miesięcznie.   

Wysokość opłaty jest zgodna z decyzją Rektora w sprawie szczegółowego cennika opłat za zakwaterowanie                            

w domach studenckich.  

2. Obowiązek uiszczania opłaty za zajmowane miejsce/pokój/pokoje* przez wskazany w § 1 okres powstaje z dniem 

podpisania umowy, przy czym:  

a) pierwsza opłata dotyczy miesiąca, w którym Zakwaterowany podpisał umowę i zostaje obliczona 

proporcjonalnie  w stosunku do ilości dni zamieszkania w DS,  

b) opłata winna być uiszczana przez Zakwaterowanego miesięcznie, z góry do 5 dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego  na rachunek bankowy UTH Rad. nr …………..………………………………………………  

z zaznaczeniem nr domu studenckiego, nr pokoju/i oraz miesiąca i roku, za który opłata jest wnoszona,   

c) jeżeli Zakwaterowany opóźni się z zapłatą za zakwaterowanie, UTH Rad. nalicza odsetki ustawowe za czas 

opóźnienia,  

d) za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto UTH Rad.,  

e) UTH Rad. jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszej umowy w zakresie wysokości opłaty, o której 

mowa w ust. 1 w przypadku zmiany decyzji Rektora w sprawie jej wysokości, dokonanej zgodnie z przepisami 

Regulaminu świadczeń dla studentów UTH Rad.  

UTH Rad. poinformuje Zakwaterowanego o zmianie wysokości opłaty pisemnie, na miesiąc przed jej 

wprowadzeniem.  
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Zakwaterowany może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty, 

złożyć  u Kierownika DS pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wraz z upływem ostatniego dnia 

miesiąca, w którym obowiązuje dotychczasowa wysokość opłaty.  

3. W przypadku opuszczenia miejsca/pokoju* po dacie wyznaczonej przez Kierownika DS zgodnie z § 6 ust. 3, 

Zakwaterowany zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów utrzymania zajmowanego miejsca/pokoju/pokojów* 

za okres bezumownego korzystania. Koszty te ustalane są zgodnie z decyzją Rektora w sprawie szczegółowego 

cennika opłat za zakwaterowanie.  

§ 3 

1.  Zakwaterowany zobowiązany jest uiścić na rzecz UTH Rad. kaucję w wysokości opłaty za jeden pełny miesiąc 

zakwaterowania, tj. …………….. zł, celem zabezpieczenia pokrycia należności z tytułu opłat związanych                                   

z zajmowaniem pokoju/miejsca* w DS lub zwrotu kosztów usunięcia ewentualnych uszkodzeń w wyposażeniu 

lokalu, niespowodowanych jego zwyczajnym zużyciem. 

2. Kaucję należy uiścić w dniu podpisania umowy o zakwaterowanie w DS, na rachunek bankowy UTH Rad.                                   

nr …………………………………………………………..………….. z podaniem nr umowy, nr domu studenta oraz 

nr pokoju. Kaucja zostanie zwrócona na rachunek bankowy Zakwaterowanego najpóźniej w terminie 1 miesiąca od 

dnia wykwaterowania, jeżeli nie zostanie rozliczona zgodnie z celem, o którym mowa w ust. 1. 

§ 4  

1. Z chwilą rozwiązania umowy Zakwaterowany zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy wraz z wyposażeniem  

w stanie niepogorszonym, wynikającym z jego normalnej eksploatacji. Wszelkie inne ewentualne uszkodzenia 

usuwane będą na koszt Zakwaterowanego.  

2. W momencie wykwaterowania obie strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik 

nr 2  do umowy.  

§ 5  

Zakwaterowanemu nie wolno oddawać przedmiotu umowy w najem lub bezpłatne używanie osobom trzecim.  

§ 6  

1. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta.  

2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem okresu na jaki została zawarta w następujących przypadkach:  

1) na podstawie oświadczenia Zakwaterowanego o wypowiedzeniu umowy, złożonego u Kierownika DS                         

co najmniej na 14 dni przed upływem danego miesiąca kalendarzowego, z upływem którego ma nastąpić 

rozwiązanie umowy;  

2) na mocy oświadczenia UTH Rad. o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

Zakwaterowany dopuścił się naruszenia istotnych postanowień umowy, a zwłaszcza jeśli naruszył zapisy 

Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego lub zalega z opłatą za okres 1 miesiąca;  

3) na mocy oświadczenia UTH Rad. o wypowiedzeniu umowy z przyczyn ekonomicznych i organizacyjnych 

leżących po jego stronie, przy czym zwrot przedmiotu najmu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma.  

3. W razie rozwiązania umowy Zakwaterowany zobowiązany jest do opuszczenia zajmowanego miejsca/pokoju*                      

w terminie  wyznaczonym przez Kierownika DS. W przypadku niedopełnienia przez Zakwaterowanego tego 

obowiązku, Kierownik DS jest upoważniony do przeniesienia ruchomości Zakwaterowanego do magazynu DS na 

jego koszt i ryzyko, na co Zakwaterowany wyraża zgodę.  

§ 7  

Zakwaterowany oświadcza, że:  

1) zapoznał się z  Regulaminem mieszkańca Domu Studenckiego UTH Rad. i zobowiązuje się do przestrzegania jego 

postanowień,  

2) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w umowie i jednocześnie przyjmuje do 

wiadomości, iż administratorem tak zebranych danych jest UTH Rad., a dane osobowe przetwarzane będą w celu 

wykonania umowy  i nie będą udostępniane innym odbiorcom, przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania. Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                        

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, Dz. U. UE z 2016 r., poz.119).  
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§ 8  

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9  

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 10 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: załącznik nr 1 – Protokół przekazania pomieszczenia, załącznik nr 2 – 

protokół zdawczo-odbiorczy (podpisywany w chwili wykwaterowania).  

§ 11  

Umowa została sporządzona  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

  

  

……………………………..……..             .…………………………………  
w imieniu Uczelni                 czytelny podpis Zakwaterowanego  

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 1  
do umowy o zakwaterowanie 

w Domu Studenta  

 

 Nr ………..      Nazwa Domu Studenta …………………….……….  
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA POMIESZCZENIA 

DO UMOWY O ZAKWATEROWANIE NR  ……………  
Dnia …………….. przekazano pokój nr ……………. 

z następującym wyposażeniem:  
 

L.p.  Nazwa przedmiotu  
Liczba 

sztuk  Uwagi  

1  regały      
2  półka      

3  tapczany      
4  krzesła      

5  biurko       
6  zasłony      

7  firany      
8  kołdry      

9  poduszki      
10  klosze      

11  drzwi      
12  szyby- okna      

13  kosz      
14  zawór do kaloryfera      

15  szafy      
16  karta magnetyczna      

17  pościel      
18  koc      

19  inne      
 

oraz węzeł sanitarny do wspólnego użytku z następującym wyposażeniem:  

L.p.  Nazwa przedmiotu  
Liczba 

sztuk  
Uwagi  

1  aneks kuchenny      
2  kuchenka elektryczna      

3  lodówka      
4  okap      

5  umywalki      
6  lustra      

7  sedes      
8  inne      

 

Uwagi do stanu technicznego pokoju:  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
Oświadczam, że wyposażenie pokoju jest zgodne ze spisem inwentarzowym.   

Przyjmuję do wiadomości, że niedozwolone jest wynoszenie jak również dokonywanie jakichkolwiek 

przeróbek wyposażenia i instalacji technicznych w zajmowanym pomieszczeniu. Za całość wyposażenia                      

i stan techniczny pomieszczenia ponoszę odpowiedzialność materialną. 
  

       pracownik DS przekazujący pomieszczenie:          student przejmujący pomieszczenie: 
 

 imię i nazwisko: ……………..…… podpis ……………..          imię i nazwisko………..…………… podpis………….  
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Załącznik nr 2  
do umowy o zakwaterowanie 

w Domu Studenta  
  

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY POMIESZCZENIA  

DO UMOWY O ZAKWATEROWANIE NR …………1) 2)  

  

Wykwaterowanie – odbiór pokoju/segmentu  

  

Dnia …………..……. z pokoju nr  ……..…  Domu Studenta ………………………..  wykwaterowuję:  

  

………………………..………………………………….  

imię i nazwisko zdającego pokój/segment  

  

1. Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba nie uszkodziła pomieszczenia ani jego wyposażenia. 

Pomieszczenie zostawiła czyste i posprzątane.  

  

Mieszkańcy pozostający w pomieszczeniu/segmencie:  

  

Odpowiedzialność za stan i wyposażenie pomieszczenia:  

  

 Imię i nazwisko  Podpis  

1     

2     

  

imię i nazwisko pracownika DS ………………………..……………………. podpis …………..…………. 

  

imię i nazwisko wykwaterowanego ……………………………..……………. podpis ……………….....….  

Otrzymują:  
- osoba wykwaterowana  
- kierownik DS  
- osoba/osoby pozostające w pomieszczeniu (w przypadku wystąpienia braków lub uszkodzeń w pomieszczeniu)  

 
  



32 
 

 

2. Uwagi upoważnionego pracownika domu studenckiego w przypadku wystąpienia braków lub uszkodzenia 

w pomieszczeniu, wskazanie osoby/osób odpowiedzialnych:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………  

Podpisy mieszkańców   

w przypadku wystąpienia braków lub uszkodzeń w pomieszczeniu  

  

  

c) zdającego pomieszczenie:  

imię i nazwisko mieszkańca ……………….………………. data i podpis …………………………….  

  

d) pozostających w pomieszczeniu:  

imię i nazwisko mieszkańca ……………….………………. data i podpis …………………………….  

imię i nazwisko mieszkańca ……………….………………. data i podpis …………………………….  

  

Informacja o ewentualnej wycenie szkody przez Kierownika DS/Dział Infrastruktury*   

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

imię i nazwisko pracownika DS ………………………..……………………. podpis …………..………… 

 

*Niepotrzebne skreślić  

  

1) protokół stanowi podstawę do wystawienia przez kierownika DS noty obciążeniowej i dokonania potrącenia z kaucji                    

w przypadku wypełnienia części oznaczonej jako „2” 

2) wypełnić część oznaczoną „1” albo „2”  
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RULES AND REGULATIONS OF THE STUDENT HALL OF RESIDENCE  

 I.  General provisions  

  

1. The student hall of residence (hereinafter referred to as “SHR”) is a place of temporary stay 

for students/ PhD students and other entitled persons, in which a proper behaviour enabling 

learning and rest, as well as respect and protection of the University’s property and its 

residents are required.  

  

2. Student halls of residence of Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in 

Radom (hereinafter referred to as “UTH Rad”) is maintained due to fees paid by residents. In 

case of wasteful usage of electricity and hot water, destroying or stealing equipment etc., all 

the residents shall pay higher month rent.  

  

3. The council of the residents, as the authority of the Students’ Government, represents the 

interests of the residents and organises social life on the premises of SHR. The council is 

democratically chosen by and among the residents of the student hall of residence.  

  

4. The residents of SHR are obliged to follow the rules of ethics and friendly relationships and 

to obey the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence.  

  

5. Administrative issues are solved by:  

  

- Heads of SHR who are responsible for proper functioning of SHR, under supervision of 

the Chancellor who is the manager of all the administrative services in student halls of 

residence.  

- Chief Officer for Student Affairs – responsible for assigning places; the Vice-Rector for 

Didactics and Student Affairs is the supervisor in this regard.    

  

6. Persons mentioned in subparagraph 5 cooperate with each other, trying to provide the 

residents of SHR with the best conditions of accommodation.  

 II.  Accommodation rules  

  

1. The place in the student hall of residence is assigned for max 9 months in an academic year, 

as well as for the re-sit examination period. A place for the summer vacation can be assigned 

in justified cases.  

  

2. Application for a place/ rooms in the student hall of residence, which is submitted 

electronically, constitutes the basis for accommodation. The place/ room is electronically 

assigned in the system Dziekanat XP by the Department of Student Affairs. The assignments 

of a place/ room in the form of lists are approved by the ViceRector for Didactics and Student 

Affairs. The first lists are approved before the beginning of the academic year, the next – 

gradually. The information included on the lists is presented in appendix no. 1 to the Rules 

and Regulations.  

  



34 
 

3. The assignment becomes invalid in case the student does not appear within 3 days starting 

from the beginning of the academic year, or within 3 days starting from the date of assigning 

the place in the system Dziekanat XP during the academic year (in case of submitting the 

application after the beginning of the academic year).  

In case the student cannot meet the above deadlines, the head of the student hall of residence 

shall be informed about the delay, as well as about the date of appearing. Later 

accommodation in the student hall of residence does not exempt from fees concerning the 

earlier date of assigning the place in the system Dziekanat XP, i.e. the date of preparing the 

place/ room for a student.  

  

4. The Head of SHR together with the council of the residents divides and books the places in 

accordance with the paramount principle of full usage of single rooms and particular sections.   

  

5. Student/ PhD student while being accommodated signs the contract of accommodation, which 

constitutes appendix no. 2 to the Rules and Regulations.   

  

6. Within 7 days starting from the date of being accommodated the student pays a deposit via an 

electronic system to the student individual account within the UTH Rad account, in 

accordance with the list of accommodation charges. The deposit is paid in order to reimburse 

the costs of any possible damage and to secure other receivables (for instance, accommodation 

rent).  

In case the deposit is used during the time of accommodation due to deducting, student is 

obliged to pay a new deposit, after receiving the information from the Head of SHR.  

The payment shall be done together with paying the rent for accommodation.   

The Head of SHR squares a deposit, filling in the form which constitutes appendix no. 7 to 

the Rules and Regulations.  

  

7. The student is obliged to pay the rent for accommodation until the 5th day of each month. 

After this date UTH Rad shall calculate statutory interest for the period of the delay, and:  

1) The student is obliged to pay the rent for accommodation in SHR starting from the date 

of assigning the place in the system Dziekanat XP, i. e. the date of preparing the place/ 

room for the student;  

2) In the month of leaving the accommodation- no later than on the day of leaving the 

accommodation – the student pays a fee which is proportional to the number of days 

during which the student actually resided in SHR;  

3) If the student has a delay of payment for 1 month, he/ she receives a request for payment 

including the deadline for settling the payment.  

Appendix no. 8 to the Rules and Regulations constitutes a model request for payment.   

Not settling the payment means losing the right to accommodation on the last day of the 

deadline.  

8. The change of place of accommodation (room or the student hall of residence) on a student’s 

request is possible in justified cases (uniting married couples, siblings, other special cases), 

in agreement with the Head of SHR.  
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9. Before being accommodated the resident is obliged to read the Rules and Regulations of the 

Student Hall of Residence, health and safety regulations as well as fire regulations.   

  

10. The student/ PhD student signs a contract of accommodation and the Protocol of Receipt of 

the Room which defines the condition of the room equipment and a sanitary unit, as well as 

includes possible comments. Appendix no. 1 to the contract of accommodation in the student 

hall of residence constitutes a model Protocol of Receipt of the Room.  

By issuing a resident card the Head of SHR confirms the fact of accommodating the student. 

Appendix no. 3 to the Rules and Regulations constitutes the model resident card.   

11. Leaving the accommodation is possible after accepting the place/ room by the Head of SHR 

and signing the Acceptance Protocol. Appendix no. 2 to the contract of accommodation in the 

student hall of residence constitutes the model Acceptance Protocol.  

Leaving the accommodation is possible on weekdays from 8 a.m. to 3 p.m. or another time, 

in agreement with the Head.   

12. If all the places are not used by the students, other persons can be accommodated in SHR in 

accordance with the list of accommodation charges applicable in the student halls of 

residence.  

These persons should be accommodated on the appointed floors or in sections, which will 

enable to preserve the character of the student hall of residence on the rest of floors and 

sections.  

  

13. The application form which constitutes appendix no. 9 to the Rules and Regulations is the 

basis for applying for a place/ room in SHR for a person who is not a student/ PhD student of 

UTH Rad. The person, while being accommodated, signs the contract of accommodation in 

the student hall of residence and the Protocol of Receipt of the Room, which defines the 

condition of the room equipment and a sanitary unit, as well as includes possible comments. 

Appendix no. 10 to the Rules and Regulations constitutes a model contract and a model 

Protocol of Receipt of the Room.  

  

14. The list of accommodation charges, including the fees for a single overnight stay (up to 15 

days a month) is determined by the Rector’s relevant directive.   

 

 III.  Order regulations  

 

1. Visits in the rooms shall be approved of by co-inhabitants, from 8 a.m. to 11 p.m. The approval 

of co-inhabitants means that they do not raise objections to the Head of SHR, and in case of 

his/ her absence, to the council of the residents.   

2. Visitors are obliged to show at a lodge a document with a photo confirming their identity and 

to inform a doorkeeper about the room number and a person they are going to visit. A visited 

person should go down to meet the guest and to see him/ her to the door after the visit ends. 

A visit should be recorded in the entry card which is a document compulsory for visitors. A 

visitor who will not fill in the entry card has no right to stay in the student hall of residence. 

If a visitor does not return the entry card at a lodge, a visiting person will be charged for the 

overnight stay, in accordance with the list of accommodation charges and the rules described 

in subparagraph 3.   
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The entry card confirming visits is destroyed by a head of the student hall of residence within 

7 days, starting from the date of a visit, if there are no other circumstances. Appendix no. 4 to 

the Rules and Regulations constitutes a model entry card.   

  

3. In justified cases the Head of SHR and the members of the council of the residents authorised 

by a president, can grant the visitors a one-off permission for staying in the room of the 

resident from 11 p.m. to 8 a.m. with a written permission of co-inhabitants. The permission 

shall be submitted to the lodge of SHR before 11 p.m., for no longer than 3 nights a month.  

Appendix no. 5 to the Rules and Regulations constitutes a model permission for overnight 

stay.  

In case of having the permission, a visitor pays for the accommodation the amount included 

in the list of accommodation charges no later than on the first day after the overnight stay. 

The payment can be done either with a debit card in the Head’s office or via money transfer 

to the bank account. The confirmation of the bank transfer should be submitted to the 

management of the student hall of residence. If  the visitor is absent, the payment is done by 

a visited person no later than on the first day after the overnight stay.  

  

4. The Head of SHR, a doorkeeper, the council of the residents and other service are entitled to 

control the identity of all the people staying in SHR at any time, in particular of those who 

use the key to the room.   

  

5. A valid student ID card together with a resident card or any other identity card with a photo 

together with a resident card are the required proofs of identity of the resident of the student 

hall of residence.   

  

6. Persons staying in the student halls are obliged to follow the rules of the Rules and 

Regulations of the Student Hall of Residence.   

  

7. The resident of SHR takes the responsibility for his/ her guest’s behaviour.  

  

8. Curfew in the student hall of residence lasts from 11 p.m. to 7 a.m. of the next day.  

  

9. The Head or another authorized person are entitled to an unexpected periodic inspection of 

tidiness of the room and section in the presence of the residents.  

If the room appears to be untidy, in particular full of waste, a protocol is drawn up. If the 

room/ section is not tidied by the next morning, the service worker will tidy it at the expense 

of the residents. It means that the amount of 10 PLN is deducted from a deposit of each 

resident. In connection with that the resident receives a debit note.  

  

10. In justified cases the Head of the student hall of residence in the presence of the representative 

of the Council of the Residents or the other resident of the student hall of residence, or if it is 

impossible – the other employee of the UTH Rad administration, is entitled to control the 

room in the absence of the residents who shall be informed about the control immediately.  

  

11. The Head of the student hall of residence or the persons authorized by him/ her are entitled to 

evict from the student hall of residence persons not being the residents if they disturb peace 

of the residents with their behaviour.  

  

12. The Head of the student hall of residence or the persons authorized by him/ her are obliged to 

call the law enforcement, if necessary.  
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13. In case of appearing available places in rooms during the academic year, the Head of SHR 

shall rehouse the students staying with no co-inhabitants in order to regain spare rooms. If the 

resident does not agree for rehousing, he/ she bears the costs of unused places.  

  

14. Residents of the student halls of residence can freely enter and leave the student hall of 

residence at any time. The residents are obliged to leave keys at a lodge. Getting the keys 

from a lodge is possible on the basis of a valid resident card of a particular student hall of 

residence, or any other identity card with a photo, for example a valid student ID card.  

In the period referred to as curfew all the entries and exits should be registered at a lodge.   

  

15. Members of the council of the residents take care of the public spaces. Keys to these spaces 

(for example: a laundry room, rooms of quiet learning, club and sport spaces etc.) are given 

out to the residents of SHR against receipt in the register, by a doorkeeper or the council of 

the residents. These spaces are tidied by the service staff. The Head of SHR shall approve of 

organising events in the club spaces.   

  

16. The SHR resident takes full material liability for damage and destruction of the entrusted 

equipment in the room/ section and the residential substance of SHR, caused by the resident 

or his/ her guests.    

If the person guilty of destruction in a room/ section/ in the hallway is not revealed, all the 

residents of – respectively – room/ section/ floor take material liability in solidarity. The Head 

of SHR, and if necessary – the Department of Infrastructure, within 10 days from the date of 

registering damage in the Protocol, estimates the damage or loss. Purchase price is the basis 

for estimating the damage. The Head of SHR makes a decision concerning the way of 

repairing the damage. The Head of SHR gives a debit note to the resident who caused damage 

or to the residents taking material liability in solidarity.   

The amount of estimated damage is deducted from a deposit. If the damage cost is higher than 

the amount of a deposit, the resident(s) is/ are obliged to reduce the difference, what is more, 

the provisions of part II.6 shall apply.  

If the resident does not accept the decisions of the Head of SHR concerning deducting a 

deposit, estimating the damage is done by a board consisting of: the Head of SHR and the 

representative of Students delegated by the Council of the Residents. The board draws up a 

written protocol. Points of disagreement are settled by the Vice-Rector for Didactics and 

Student Affairs.  

  

17. In justified cases the Head of SHR is entitled to enter the room in the absence of residents, in 

the presence of the representative of the council of the residents, and in case of failure – with 

no presence of the representative. The situation is registered in the register of repairs by the 

Head of SHR, and the protocol is drawn up and the resident is informed about that fact.  

  

18. Faults and failures in rooms shall be reported on-line to the Department of Infrastructure to 

the following address: usterka.ds@uthrad.pl (with the information on the SHR number, a 

room number and the description of the fault), as well as to the Head of SHR.  

Th Department of Infrastructure registers the repair in the register kept by the Head of SHR. 

Network failures shall be reported on-line to the following address: 

obsluga.serwerowni@uthrad.pl (with the information on the SHR number, a room number 

and the description of the fault).  
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19. On the premises of the student hall of residents the residents are not allowed to:  

  

a) use in the rooms and other places in the section spirit rings, propane-butane fuelled stoves, 

cookers, electric heaters, and other heat sources not being the fixture of the room,  

b) install, make alterations and fix different types of devices arbitrarily,  

c) use electric devices with no EU EC conformity mark, as well as those with the unit power 

higher than 2000V,  

d) take away movables from the room/ section with no agreement of the Head of SHR,  

e) decorate the interior of the room, section, for instance, drill, glue, etc., which can cause 

permanent damage of the walls, ceilings, furniture and floors, as well as paint the room 

with no agreement of the Head of SHR,  

f) bring and keep bicycles in the room and in other public spaces not designed to this,  

g) block emergency routes in the building and outside by leaving bicycles and other vehicles, 

clothes dryers, garbage bags, shoes, etc.,  

h) put into sanitary appliances the objects which can cause their damage or malfunction,  

i) alter locks, copy keys and install other locks.  

In case of the above, the Head of SHR may order to exchange/ remove the locks or charge    

the residents of the room for the exchange/ removal by deducting a deposit,   

j) throw any items out of the windows,  

k) share the room, section with the persons not entitled to accommodation,  

l) share the keys to public spaces (laundry rooms, gyms) with the guests,  

m) give away or arbitrarily change the place of accommodation,  

n) run any business,  

o) post announcements, inscriptions, etc. outside the places designed to this,  

p) organise events in the hallways, corridors and in the public spaces,  

q) use sound equipment in the way which impedes learning or rest of other residents, in 

particular by open doors and windows,  

r) bring, use and distribute intoxicants,  

s) produce, bring and drink alcohol on the premises of SHR, as well as introduce intoxicated 

persons,  

t) sell alcohol,  

u) keep flammable, toxic and other dangerous substances in the room/ section and other 

public spaces,  

v) smoke and use devices emitting smoke,  

w) own and keep animals,  

x) misuse the spaces, equipment, in particular fire-fighting equipment,   

y) gamble on the premises of SHR,  

z) own firearm and airgun.  

  

 IV.  Rights and duties of the resident of SHR  

  

1. The resident of SHR has the right to:  

1) use the devices, places and equipment designed to the public use, in accordance with their 

purpose,  

2) have visitors in the SHR according to the rules in the Rules and Regulations,  

3) alter the decoration and equipment in the room so as not to interfere with the main structure 

of the room and to leave the room in the condition from before the accommodation.   
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2. The resident of the SHR is obliged to:  

1) follow the common principles of community life,  

2) do accommodation activities within the agreed deadline,  

3) pay the accommodation fee on time,  

4) report faults and damage as well as protracted absence of a co-inhabitant,  

5) respect the property of SHR and oppose its destruction and misuse,  

6) keep the rooms, sanitary units and public spaces tidy and neat,  

7) segregate and take waste outside the building, to the assigned places,  

8) follow the provisions of the present Rules and Regulations, health and safety regulations, 

fire regulations and rules of protection of property.  

  

  

V. Powers of the Head of the Student Hall of Residence  

  

1. If the resident’s behaviour is inconvenient for other residents, the Head of the student hall of 

residence is obliged to take proper action in order to prevent further nuisance.  

  

2. If the resident notoriously breaks the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence, 

the Head in agreement with Vice-Rector for Didactics and Student Affairs can deprive the 

student of the right to accommodation in the student hall of residence in subsequent years.  

  

3. The Head of the Student Hall of Residence as a host of the student hall of residence 

responsible for providing the residents with the right living conditions, is entitled to:  

1) conclude contracts of accommodation with the residents in the student hall of residence 

on behalf of UTH Rad.,  

2) give instructions to the residents regarding housekeeping,  

3) employ disciplinary sanctions (warnings, admonitions) towards the residents of the 

student hall of residence violating the provisions of the present Rules and Regulations,  

4) terminate the contract of accommodation in the student hall of residence, 5) consult the 

Council of the Residents.    

  

 VI.  Leaving the accommodation  

  

1. The resident is dislodged in case of expiring or terminating the contract of accommodation in 

the student hall of residence.  

  

2. Before paying the rent for the last period of accommodation the resident should inform the 

Head of SHR about a planned date of leaving and report the room to be accepted.   

  

3. The Head of SHR estimates the damage and the sum to be deducted from a deposit, as well 

as informs the resident about the rest of a deposit to be squared in a particular academic year. 

Within 30 days after leaving the accommodation the Head of SHR informs the bursar’s office 

about the amount of a deposit to be reimbursed. The sum can be picked up in the university 

cash desk or it can be transferred to the resident’s bank account.   

  

4. Points of disagreement are settled by the Vice-Rector for Didactics and Student Affairs.  

  

5. Before leaving the accommodation the resident is obliged to settle a payment for 

accommodation and leave the room/ sanitary unit in the condition from before the 

accommodation.  
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6. The Head of SHR and the resident confirm settling a payment in the Acceptance Protocol 

which constitutes an integral part of the contract of accommodation.  

  

 VII.  Final provisions  

  

1. The resident has the right to raise objections to the Vice-Rector for Didactics and Student 

Affairs in cases described in the Rules and Regulations which settles points of disagreement.  

  

2. The Vice-Rector for Didactics and Student Affairs has the right to final interpretation of the 

provisions of the present Rules and Regulations.  

  

3. The resident can appeal to the Rector from a decision made by the Vice-Rector for Didactics 

and Student Affairs in the cases defined by the present Rules and Regulations, within 14 days 

from receiving the decision.   

  

4. Appendix no. 6 to the Rules and Regulations constitutes the rules for granting places in SHR.  

  

5. The Rules and Regulations comes into force on the day of its announcement.  
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Appendix no. 1  

to the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence 

of Kazimierz Pulaski University  

of Technology and Humanities in Radom  

  

  
  

Information included on the lists of persons referred to be accommodated in a 

student hall of residence, and on the individual referrals (in the form of a chart 

with the division into individual student halls of residence, in an alphabetical 

order)  
  

  
  
  
  
  

1. Surname   

2. Names   

3. University ID no.   

4. Faculty   

5. Year of study   

6. Sex (female/male)   

7. Name of a student hall of residence  

8. Accommodation – from   

9. Accommodation – to   
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Appendix no. 2  

to the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence  

of Kazimierz Pulaski University   

of Technology and Humanities in Radom   

  

  

CONTRACT NO.  …….   CONTRACT OF ACCOMMODATION IN THE STUDENT HALL OF RESIDENCE FOR A  
UTH RAD UNDERGRADUATE/PHD STUDENT   

  
concluded in Radom on ………………… by and between Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities, hereinafter  

UTH RAD, represented, on the basis of the granted power of attorney, by Ms./Mr.  
………………………..…………………… **the Head of  Student Hall of Residence No. ……...   The name of the Student Hall of 

Residence **  
and   
Ms./Mr. ………………………………………………………resident in ……………................................................  

………………………………………………………………………………..…………………………………………………. **  
(name and surname of the student, PESEL/passport or other ID number, Department, Major, year of studies, University ID number, permanent address of 

residence) (data imported from the Virtual Dean’s Office),  

  
Hereinafter the STUDENT.  

  

§ 1  

On the basis of the place/room allocation * in a Student Hall of Residence, UTH RAD lets out to the STUDENT and the following 

persons:  
1) ………………………………………….….……….. – the STUDENT’S  spouse (UTH RAD student/other person)*  

2) ………………………………………….…………... – the STUDENT’S child,  

3) ………………………………………….…………...   –  the STUDENT’S child,  
a place/places in a shared room no. .............**in the Student Hall of Residence …………...........** (along with the right to use 

service spaces) in ul. ..........................................**, along with the fittings and furniture, in accordance with the Protocol of Receipt 

of the Room which constitutes Appendix no. 1 hereto, for residential purposes, for the period from .......................... ......... ** until 

.................................. **, and the STUDENT undertakes to pay the fixed rent to UTH RAD.  

§ 2  

1. The rent, referred to in § 1, is .............PLN (say: ...........................................**) per month. The amount of the rent shall be in 

accordance with the Rector’s decision on the detailed list of accommodation charges applicable in the student halls of residence.  
2. The rent for the place/room* allocated for the academic year becomes payable:  

  
a) on 1 October – where the allocation was made before the beginning of the academic year,  
b) on the day the STUDENT receives the allocation – where the allocation was made after the beginning of the academic 

year.  
The first rent refers to the month, during which the STUDENT was housed and shall be calculated in proportion to the number of 

the accommodation days.  

  
3. The rent shall be paid by the STUDENT monthly, in advance until the 5th day of each calendar month to the bank sub-account 

(within the UTH RAD bank account) no. ……….……………………..…………...** along with the information on the month 

and the academic year to which the payment refers, subject to the provisions of § 3 subparagraph 3. Where the STUDENT 

receives the allocation of the place after 1 October of the year in question, the STUDENT shall pay the first rent no later than 14 

days from the first day of his/her accommodation referred to in  § 1.  
4. If the STUDENT has a delay of payment for the accommodation, UTH RAD shall calculate statutory interest for the period of 

the delay.  
5. The day of the receipt of the rent on the university account is treated as the day of payment.  
6. UTH RAD shall be entitled to change unilaterally the present contract with regard to the amount of the rent referred to in § 2 

subparagraph  1 should the Rector’s decision regarding the amount of the rent be changed in accordance with the provisions of  

the Rules and Regulations of the Material Assistance for UTH RAD Students. UTH RAD shall notify the STUDENT in writing 

of the change of the amount of the rent one month before the change is introduced. The STUDENT may, within the period of 14 

days from the day of receiving the notification of the change of the rent amount, submit a written declaration on terminating the 

contract on the last day of the month in which the hitherto amount of the rent is binding.   
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7. Where the STUDENT moves out of the room after the date of losing the right to the accommodation, the STUDENT shall be 

obliged to cover the full maintenance costs of occupying his/her place for the period of the accommodation without the right to  
the accommodation. Such costs shall be determined in accordance with the provisions of the Rules and Regulations of the 

Material Assistance for the UTH RAD Students.  
§ 3  

1. The Student shall be obliged to pay to UTH RAD a deposit in the amount of  ……………..** PLN in order to secure the payment 

of the fees in connection with the STUDENT’s accommodation in the student hall of residence or reimbursement of the costs of 

any possible damage to the fittings/furniture which is not caused by normal wear and tear.  
2. The deposit should be paid no later than 7 days from the date of moving into the accommodation to the sub-account (within the 

UTH RAD account) no.  …………………..…………………………...**.  
3. The parties agree that in the case of the STUDENT’s failure to pay the amount of the deposit in full within the arranged period, 

UTH RAD has the right to first consider any payments made by the STUDENT to the Student Hall of Residence as the payments 

of the deposit up to its full amount.   
4. The deposit shall be reimbursed to the STUDENT within the period of 1 month from the date of moving out from the 

accommodation if the deposit has not been used for the purposes referred to in subparagraph 1.   
§ 4  

1. On terminating the contract, the STUDENT shall be obliged to return the subject matter of the present contract along with the 

furniture/fittings in a non-deteriorated condition which results from normal usage of the place of accommodation. All and any 

other damage shall be repaired at the STUDENT’s expense.   
2. On leaving the accommodation both Parties shall sign the Acceptance Protocol, specimen of which is Appendix no. 2 to the 

contract.   

§ 5  
The STUDENT must not sublease the subject matter of the contract or let it out to third parties for free.   

§ 6  

1. The contract shall terminate at the expiry of the period for which it was concluded.  
2. The contract shall terminate before the expiry of the period for which it was concluded in the following cases:  

1) On the date the STUDENT loses his/her status of a student (discontinuation of studies, graduation),  
2) On the date the STUDENT loses his/her right to be accommodated in the student hall of residence,  
3) at the STUDENT’s request filed with the Head of the Student Hall of Residence, at least 7 days before the end of the 

calendar month in question, at the end of which the contract is to be terminated.       
3. The contract may be terminated by UTH RAD with immediate effect if the STUDENT has committed a gross violation of 

significant provisions of the contract, and in particular, the provisions of the Rules and Regulations of the Student Hall of 

Residence, or the STUDENT is in the arrears in the payments for the period of max 2 months.   
4. The present contract may be terminated earlier by UTH RAD due to economic and organisational reasons attributable to UTH 

RAD, as a result of the Rector’s decree on changing the organisation of the academic year.   
5. Where the contract is terminated, the STUDENT shall be obliged to leave the room which he/she occupies within the period 

determined by the Head of the Student Hall of Residence. Where the STUDENT violates this obligation, the Head of the Student 

Hall of Residence shall be authorised to transfer the STUDENT’s movables to a storage of the Hall of Residence at the 

STUDENT’s risk and expense, which is hereby accepted by the STUDENT.   
§ 7  

The STUDENT hereby declares that  
1) he/she has acquainted himself/herself with the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence and undertakes 

to comply with its provisions,  
2) agrees to processing his/her personal data contained in the present contract and notes at the same time that the 

administrator of the data acquired in this way is UTH RAD and the personal data will be processed in order to perform 

the contract and will not be disclosed to other parties, has a right to access his/her data and rectify it. The provision of 

the data to the university is voluntary, however the refusal to provide it is tantamount with the inability to conclude 

the contract (Article 6(1) point a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 

April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Official Journal of the European Union of 2016, item 119).  
§ 8  

Changes to the present contact require a written form, otherwise being null and void.   

§ 9  

In the matters not covered by the provisions of the present contract, the provisions in force  at UTH RAD shall apply, in particular 

the provisions of the Law on Higher Education and Science, the Rules and Regulations of the Studies, the Rules and Regulations of 

the Material Assistance for UTH RAD Students as well as the Civil Code.   
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§ 10  

Appendix no. 1 - The Protocol of Receipt of the Room as well as Appendix no. 2 – the Acceptance Protocol (signed on leaving the 

accommodation) constitute an integral part of the present Contract   
§ 11  

The contract was made in 2 identical copies in Polish and English, one copy for each party.   

  

  

  

……..………………………………….            …………………………………….……  
 On behalf of the University               STUDENT’s legible signature   
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Appendix no. 1  

to the Contract of Accommodation 

in the Student Hall of Residence  

   

No ………..     Student Hall of Residence …………………….………. 

THE PROTOCOL OF RECEIPT OF THE ROOM  

TO THE CONTRACT OF ACCOMMODATION NO………..  

On …………….. the room no…….. was received  

with the followimentng equip:   

No.  Name of an item  
Numer  
of items  Comments  

1  bookcases      
2  shelf      

3  daybeds      
4  chairs      

5  desk       
6  curtains      

7  net curtains      
8  quilts      

9  pillows      
10  light fitting      

11  door      
12  windowpanes - windows      

13  bin      
14  thermostatic head      

15  wardrobes      
16  key card      

17  bedclothes      
18  blanket      

19  other      
and a sanitary unit for shared use with the following equipment:   

No.  Name of an item  
Numer  
of items  

Comments  

1  kitchen annexe      
2  electric cooker      

3  fridge      
4  hood      

5  washbasins      
6  mirrors      

7  toilet      
8  other      

Comments to the technical condition:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

I declare that the room equipment corresponds to the stock list.    
I note that taking away, as well as making any alterations of the equipment and of technical installation in the room is 

forbidden. I take material liability for the whole equipment and technical condition of the room.   

 

                 SHR employee, handing over the room:                                                Student taking the room:  

        

          Name: ………………… Signature …………………                 Name………..…………… Signature………..……  
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Appendix no. 2  
to the Contract of Accommodation  

in the Student Hall of Residence  

  

THE ACCEPTANCE PROTOCOL 

TO THE CONTRACT OF ACCOMMODATION NO………..1) 2)  

  

Leaving the accommodation – acceptance of the room/ section   

  

  

  

  

………………………..………………………………….  

Name of the student leaving the room/ section  

is dislodged from the room no…………………..in the Student Hall of Residence ……………………  

on………………………………..  

  

  

1. I declare that the aforementioned person has not damaged the room or its equipment. The room is left clean and 

tidied.   

Students remaining in the room/ section:  

Responsibility for the condition and the room equipment:  

  

Name  Signature  

1    

2    

  

Name of the SHR employee ………………………..……………………. Signature …………..…………..……….  

  

Name of a dislodged person ……………………………..……………. Signature  ……………….....….….…..……  

The Protocol is delivered to:  
- a dislodged person  
-SHR manager  
- person(s) remaining in the room (in the case of loss or damage in the room)   
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2. Comments of an authorized employee of the student hall of residence in the case of loss or damage in the 

room, indicating a responsible person/ persons:  

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………  

Residents’ signatures  

in the case of loss or damage in the room  

  

  

a) leaving the room:  

Name ……………….………………………………… Date and signature …………………………….  

  

b) remaining in the room:  

Name ……………….………………………………… Date and signature …………………………….  

Name ……………….………………………………… Date and signature …………………………….  

  

Information about possible estimating the damage done by the SHR Head/ the Department of Infrastructure*  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

  

  

Name of the SHR employee ………………………..……………………. Signature …………..……………..…….  

  

  

* delete as appropriate  

  

1) The protocol is the basis for issuing a debit note and deducting a deposit by the SHR Head, in the case of filling in the part 

marked as ”2”   

2) The part marked as ”1” or ”2” should be filled in   
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Appendix no. 3  
to the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence 

of Kazimierz Pulaski University 

of Technology and Humanities in Radom  
  

  

RESIDENT CARD   
valid for the academic year 20………/ 20………   

  

  

  

  

(photo 3 x 4 cm)  
  

………………………………………………….……………….  

name   
  

University ID no…………   

Faculty ……………  

Student Hall of Residence ……………… 

Room no. ……………..  
  

  

  

  

  

……………………………………..………….  

Student Hall of Residence stamp and a Head’s signature   
  

  

  

  

……………………….…………….  

Card owner’s signature   

  

  

  

  

  

  
  

  

THE OTHER SIDE OF THE CARD:  

  

The card must be shown to a doorkeeper each time at the entrance of the student hall of residence, to 

the authorities of the university if necessary, as well as to the Council of the Residents. In case of 

depriving the student of the right to reside in a student hall of residence, the card expires and must be 

returned to a Head of a student hall of residence.   
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Appendix no. 4  
to the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence 

of Kazimierz Pulaski University 

of Technology and Humanities in Radom  
  

ENTRY/EXIT CARD   

Date   

Time of 

entry  
  

Name and address of a visitor  
  

Number and type of an 

identity document  
  

Name of a visited person  
  

Room 

number  
  

A visitor’s 

signature*)  

Time of exit 

registered 

by a  

doorkeeper  
  

                

The card is made in two copies. One copy is used by a visitor, the other remains at a lodge.  

The entry card confirming visits is destroyed by a head of a student hall of residence within 7 days, starting from the date of a visit, if there are no other circumstances.  

*) I hereby agree for processing my personal data to the extent necessary   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------  

ENTRY/EXIT CARD   

Date  
  

Time of 

entry  
  

Name and address of a visitor  
  

Number and type of an 

identity document  
  

Name of a visited person  
  

Room 

number  
  

A visitor’s 

signature*)  

Time of exit 

registered 

by a  

doorkeeper  
  

                

The card is made in two copies. One copy is used by a visitor, the other remains at a lodge.  

The entry card confirming visits is destroyed by a head of a student hall of residence within 7 days, starting from the date of a visit, if there are no other circumstances  

*) I hereby agree for processing my personal data to the extent necessary   
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Appendix no. 5  
to the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence  
of Kazimierz Pulaski University  

of Technology and Humanities in Radom  
  
  
  

Model permission for a visitor’s overnight stay  

  
  
  

Statement  
  

  

I, the undersigned, …………………………………declare that I take full responsibility for my guest’s 

……………………………………………………………….. behaviour staying in the Student Hall of 

Residence……………………….….on………………in my room no…………, as well as for paying for 

his/ her accommodation and for compensation for possible damage caused by him/ her.   

  
  

 

  
  

………………………..……………     ………………………………………..    ..…………..… 

         A visited person’s signature                 Consent of a head or of the                       Date 

                                                                        Council of the Residence 

  
  

  
  
  

Co-inhabitants’ signatures:  

1……………………..  

2……………………..  
  
  
  

I hereby agree for placing and processing my personal data in the register of visits in the Student Hall of 

Residence of the University of Technology and Humanities in Radom.   
  
  

…………………………………………….  
                           Date and a visitor’s signature  

The present document is destroyed by a head of the student hall of residence after 7 days, starting from 

the date of a visit, if any other circumstances constituting the basis for keeping the document do not appear.  
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Appendix no. 6  
to the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence  
of Kazimierz Pulaski University 

of Technology and Humanities in Radom  
  
  
  

DETAILED RULES FOR GRANTING AND ASSIGNING PLACES IN  

STUDENT HALLS OF RESIDENCE   
  

  

 I.  Formalities for granting and dividing places in student halls of residence.   
  
  

1. A student applying for a place/ room in a student hall of residence is obliged to submit an 

electronic application by 10 May, in the system of Virtual University in accordance with the 

model in appendix to the Rules.  

A student accepted for the 1st year of study should submit an electronic application after 

getting access to the account in the system of Virtual University. The application submitted 

during the academic year will be examined as places are available.   

2. The Department of Student Affairs is responsible for administrative formalities connected 

with the analysis of the application, including: giving status: pending, sending a notification 

on prepayment – down payment, granting a place/ room in the system of Dziekanat XP.     

3. A student is obliged to pay an advance on the rent for October  - 94 PLN up to 20 September 

(students of the 1st year), and up to 31 August (students of other years of study). In case of 

resigning from accommodation in a student hall of residence, the advance is non-refundable. 

The places for students who will not pay an advance on time, will be treated as available.       

4. Up to 30 June, a head of the student hall of residence, in agreement with the council of 

residents, delivers to the Department of Student Affairs the list of the persons that behaved 

reprehensibly as the residents of the student hall of residence during the past year. These 

students have no right to apply for accommodation in the SHR.     

5. The Department of Student Affairs makes a list of Students who were granted a place in the 

student hall of residence, according to the ranking elaborated on the basis of criteria 

described in section II of the Rules. If the number of applications is lower than a planned 

number of places, all the applications are accepted. The lists of students who were granted 

a place in the student hall of residence are approved by the Vice-Rector for Didactics and 

Student Affairs.       

6. The heads of the student halls of residence in agreement with the councils of residence assign 

places in individual student halls of residence, on the basis of the lists approved by the Vice-

Rector.     

7. The heads of the student halls of residence report to the Department of Student Affairs 

whether there appear any available places, in order to enable the students on the reserve lists 

to apply for accommodation and to use the resources of SHR properly.     

8. The Vice-Rector assigns the student hall of residence for summer accommodation and for a 

re-sit examination period, according to Chancellor’s application.   

9. The students who were not granted the place/ room in SHR are entitled to appeal to the 

Rector.  
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 II.  Criteria of granting places in student halls of residence   
 

1. The student being in a difficult financial situation as well as the student for whom commuting 

to University would hinder studying to a large extent or would make it impossible, has priority 

for being entitled to accommodation in SHR.  

  

2. The criteria for granting places in SHR are the following:   

1) a distance from the place of residence to the University (rounded to 10 km)   

- for every 10 km to 100 km        - 1 point  

- more than 100 km for every 20 km     - 1 point  

2) income per person in a student’s family:  

- holding or applying for a need-based bursary, no more than a limit set by the                                 

Rector             - 3 points  

- more than the limit given above     - 0 points  

  

while calculating the income, the provisions of the Rules and Regulations (…………) of the Material 

Assistance in force in UTHRad are used.   

3) year of study:  

 1st year              - 1 point  

 2nd year              - 3 points  

 3rd year              - 5 points  

 4th year              - 7 points  

 5th year              - 9 points  

while calculating the number of points for the 2nd year of study, MA studies are regarded as the 

continuation of studying;  

4)  other criteria:  

- orphan, chronically ill, disabled                                 - 5 points  

- half-orphan                 - 3 points  

- other preferences defined, as needed, by the Vice-Rector for Didactics and Student Affairs 

together with the representatives of the Students’ Government.  
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Appendix   
to the Detailed Rules for Granting and Assigning Places 

in Student Hall of Residence   

APPLICATION FOR A PLACE or ROOM IN THE STUDENT HALL OF RESIDENCE  

  

1. Name of an applicant    

  

2. Faculty   

  

3. Year of study:    (at the time of application: 1st, 2nd, 3rd ...)   

  

4. University ID no.   

5. Permanent address – full postal address:  

place, postal code, street, house number, apartment number ......................................................................................................................... 

borough .................................................... county ........................................... province ....................................................  

  

6. Distance from Radom in kilometres:    (enter the precise amount of kilometres, in accordance with the information given on the train/  
 coach tickets)   

7. I hold a need-based bursary of:     
 

8. I do not hold a need-based bursary.    But I declare that my family net monthly income calculated according 

to the rules applied in granting the bursary is equal to  …………….….. PLN per person.  

  

Say:   

  

9. Additional circumstances  considered while granting a place in the Student Hall of Residence:  

orphan     half-orphan  a disabled person   

(tick as appropriate) 

other (for example: health problems, communication difficulties – please, specify)   

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

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

10. I am applying for  (tick as appropriate):  a place        a room 

in SHR-1 ”Wcześniak”            in SHR-2 ”Walet”  in SHR-3 ”Bliźniak. A”    inSHR3 ”Bliźniak B”      in SHR-4 ”Jedynak”     

(tick as appropriate) 

Student Halls of Residence of the 1st category (higher standard, higher price): Bliźniak A and Bliźniak B 

Student Halls of Residence of the 2nd category (lower standard, lower price): Wcześniak, Walet, Jedynak 

11. Details:   

place in a double room                  single room                        one student in a double room   

   

  

12. I am currently living in (access,   

Student Hall of Residence – which one? lodgings, boarding house)  

13. I apply for granting me a place/ room* for the period from ……...........................…. to …….….................……  

in an academic year ……………….…….………….  
(enter the period of accommodation, max. from 30 September to 30 June)  

14. Email address …………………………………… Phone number …………………………….……………….  

I declare under penalty of perjury that all the information given by me in this application form is true. I hereby agree for processing my personal data to the extent 

necessary for granting a place in the Student Hall of Residence.  

I declare that submitting the application means reading and accepting the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence of Kazimierz Pulaski University 

ofTechnology and Humanities in Radom.   

                                                                                                                                     .......................................  
                                                                                                                                                                                        Date and applicant’s signature  

  

  

   

   

  

                 

   

  

   

  

  
  
    



54 
 

 

 

Attention! The completed form should be submitted to the following address:  

  

Department of Student Affairs 

of Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom  

26-600 Radom, 29, Malczewskiego Str. room no. 29 (Rectorate) 

Phone number: (0-48)-361-70-38, 361-73-87 

fax. (0-48) 361-70-49  

  

  

Deadlines for applications:  

10 May – students of other years of study  
31 August – students of the first year of study  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* delete as appropriate   
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Appendix no. 7  
to the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence 

of Kazimierz Pulaski University 

of Technology and Humanities in Radom  
  

SQUARING A DEPOSIT  
  

for covering possible damage in the possessions of a student hall of residence, as well as for securing other  

receivables (for instance, accommodation rent)   

  
  

…………………………………………….………….                                                     …………….....     
                                Name                                                                                                                                             room number     

                                                         

   

Date of 

leaving 

a  
deposit  

  

Amount 

of the  
payment  

  

 

SQUARING A DEPOSIT 

Date of 

deducting  
a deposit   

  

Amount 

of  
deducting  
a deposit   

  

The reason for 

deducting – debit 

note number and 

date  
  

The 

remaining  
amount of 

a  
deposit  

  

Date and a head’s 

signature  
  

Date and the 

resident’s signature  
  

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  

              

  
  
  
  
  

Radom, ………….…………..     ……………………........                              …………………. 

                          Date                                            head’s signature                                                           resident’s signature  
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Appendix no. 8  
to the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence 
of Kazimierz Pulaski University  
of Technology and Humanities in Radom  

  

  

  

  

Radom: ……………………………  

  

  

  

  

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  
  

On the basis of Art. 476 of the Civil Code (Dz.U. z 2019r., poz. 1145 as amended)  

 I  urge  you  to  settle  the  payment  of………………………..PLN. 

Say:………………………………………………………………………………………………………… 

of rent for accommodation in the Student Hall of Residence no. ……., according to the following 

calculation. The indicated sum shall be paid into our bank account 

no…………………………………………………………………………………….in……………with

in the period of 5 days from receiving the summons.  

In case of not settling the payment within the above time limit, we will be forced to take legal action, 

which will put you to expense, including court fees and possible costs of executive proceedings.   

  

No.  Regarding  Sum 

accommodation in the Student Hall of Residence 

    
  
  
  

  

 Total amount    

  

  

  

…………………………………         …………………………………….              ……………………………  
         Head’s signature                                                Bursar’s signature       Chancellor’s signature  
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Appendix no. 9  
to the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence 
of Kazimierz Pulaski University 
of Technology and Humanities in Radom  

  
The form is for those who are not students/ PhD students of the University of Technology and Humanities in Radom (graduates, the others), as well as for the 

students of the last semester of the BA, MA and PhD studies.  
  

Please, submit the completed forms in the Department of Student Affairs, 29, Malczewskiego Str., room no. 29 (Rectorate)  
  

            

             Data of an applicant                          Data of a spouse*                  Data of an applicant’s children*  

Name .....................................................................................................................................................................................  

Surname .................................................................................................................................................................................  

Personal Identity Number.......................................................................................................................................................  

Nationality .............................................................................................................................................................................  

Citizenship .............................................................................................................................................................................  

Identity card number/ Passport number .................................................................................................................................  

Phone number ........................................................................................................................................................................  

E-mail address........................................................................................................................................................................  

Permanent address ................................................................................................................................................................  

Address of residence .............................................................................................................................................................  

Postal address ........................................................................................................................................................................  

Name and address of a workplace..........................................................................................................................................  

Distance in km from the place of permanent residence ………. .................................................................................... km  

To the decision of H. M. RECTOR  

(of an authorized person) 

Application for a place/room 

                                bbbconjugal/family room  
                                                                                                                        what? 

                                                                                                                                       separate room – one person 

Type of a place: I am applying for: a place            a room                                                            
  

in SHR-1 ”Wcześniak”    in SHR-2 ”Walet”    in SHR-3 ”Bliźniak. A”     in SHR-3 ”Bliźniak. B”  

(please tick as appropriate)  

 from  ....................... to ........................... for ..................... (total number of people)  

Reasons for applying for accommodation in the Student Hall of Residence:  

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

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

I declare that my net monthly income is equal to…………………….PLN.  

I was/ am/ was not accommodated* in the Student Hall of Residence 

no……………………from……………………………………to…………….. and I do not get into arrears.   
  

I declare I have read and accept the regulations concerning accommodation in the Student Hall of Residence, in particular: table of 

fees (rates, deposits, dates of payment), as well as the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence.  

I declare under penalty of perjury (Criminal Law Art. 233, Dz. U. z 2018 r,, poz. 1600 as amended) that all the information given by me in this application form, as well as the 

documents attached are true.   
With regard to applying for a place/ room in a student house of residence, I hereby agree for processing my personal data by the University of Technology and Humanities in 

Radom, included in the form, in accordance with Article 23 (1)(1) of the Personal Data Protection Act (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 as amended), as well as with Article 6 (1)(a) 

of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal 

data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Dz. U. UE z 2016 r., L 119), which applies from 25 May 2018. I note at the same time that the 

University of Technology and Humanities is the data controller, and the data will be processed in order to grant a place and to accommodate in the student house of residence, 

and will not be disclosed to other parties. I am entitled to the access to my personal data and to correcting it. The provision of the data to the university is voluntary, however, 

the refusal to provide it is tantamount with the inability to grant a place/ room in the student hall of residence.     

  
                                                                                                                                                                       ……………………………………….  
 File reference/ date of the application, signature of the UTH employee                                              date, applicant’s signature  
* delete as appropriate  
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Appendix no. 10  

to the Rules and Regulations of the Student Hall of Residence 

of Kazimierz Pulaski University   

of Technology and Humanities in Radom   

  

  

CONTRACT NO.  …….   CONTRACT OF ACCOMMODATION IN THE STUDENT HALL OF  
RESIDENCE OF UTH RAD (FOR A PERSON NOT BEING A UTH RAD UNDERGRADUATE/PHD  

STUDENT)   

  

concluded in Radom on ………………… by and between Kazimierz Pulaski University of Technology and 

Humanities, hereinafter  UTH RAD, represented, on the basis of the granted power of attorney, by Ms./Mr.  

………………………..…………………… the Head of  Student Hall of Residence No. ……...     

………………………………………………………  
(the name of the Student Hall of Residence)  
and 

Ms./Mr. …………………………………………………Personal Identity Number………….................................  
                              (name and surname)                                                         (or passport number or other document – foreigners)  
resident 

in…………………………………………………………………………………………………………………….   
                                                  (permanent address of residence)  

  

hereinafter the ACCOMMODATED.  

  

§ 1  

On the basis of this contract, UTH RAD lets out to the ACCOMMODATED and the following persons:  
1) ………………………………………….….……….. – the spouse of the ACCOMMODATED,  
2) ………………………………………….…………... – the child of the ACCOMMODATED,  
3) ………………………………………….…………...   –  the child of the ACCOMMODATED, 

a place/room/ rooms no. .............*in the Student Hall of Residence …………........... (along with the right to use 

service spaces) in ul. .........................................., along with the fittings and furniture, in accordance with the 

Protocol of Receipt of the Room which constitutes Appendix no. 1 hereto, for residential purposes, for the period 

from ...................................  until .................................. , and the ACCOMMODATED undertakes to pay the 

fixed rent to UTH RAD.  
§ 2  

1. The rent, referred to in § 1, is .............PLN (say: ...........................................) per month. The amount of  the 

rent shall be in accordance with the Rector’s decision on the detailed list of accommodation charges applicable 

in the student halls of residence.   
2. The obligation to pay the rent for the place/room/ rooms* for the period indicated in § 1 appears on the day of 

signing the contract, and:  
a) The first rent refers to the month, during which the ACCOMMODATED signed the contract and shall be 

calculated in proportion to the number of the accommodation days,  
b) The rent shall be paid by the ACCOMMODATED monthly, in advance until the 5th day of each calendar 

month to the bank account no. ……….……………………..…………... along with the information on 

the number of the student hall of residence, the number of the room, the month and the year to which the 

payment refers,   
c) If the ACCOMMODATED has a delay of payment for the accommodation, UTH RAD shall calculate 

statutory interest for the period of the delay,  
d) The day of the receipt of the rent on the university account is treated as the day of payment,  
e) UTH RAD shall be entitled to change unilaterally the present contract with regard to the amount of the 

rent referred to in § 2 subparagraph 1 should the Rector’s decision regarding the amount of the rent be 

changed in accordance with the provisions of the Rules and Regulations of the Material Assistance for 

UTH RAD Students.   
UTH RAD shall notify the ACCOMMODATED in writing of the change of the amount of the rent one 

month before the change is introduced. The ACCOMMODATED may, within the period of 14 days from 

the day of receiving the notification of the change of the rent amount, submit to the Head of the Student 
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Hall of Residence a written declaration on terminating the contract on the last day of the month in which 

the hitherto amount of the rent is binding.   
3. Where the STUDENT moves out of the place/room* after the date given by the Head of the Student Hall of 

Residence according to § 6 subparagraph 1, the ACCOMMODATED shall be obliged to cover the full 

maintenance costs of occupying his/her place/ room/ rooms* for the period without contractual basis. Such 

costs shall be determined in accordance with the Rector’s decision on the detailed list of accommodation 

charges applicable in the student halls of residence.   

 

§ 3  

1. The ACCOMMODATED shall be obliged to pay to UTH RAD a deposit in the amount equal to the rent for  

full month of accommodation, i. e.   …………….. PLN in order to secure the payment of the fees in connection 

with occupying a room/ place* in the student hall of residence or reimbursement of the costs of any possible 

damage to the fittings/furniture which is not caused by normal wear and tear.  
2. The deposit should be paid on the day of signing the contract to the bank account no. 

……….……………………..…………..., providing the number of the contract, the number of the student hall 

of residence and the number of the room. The deposit shall be reimbursed to the ACCOMMODATED within 

the period of 1 month from the date of moving out from the accommodation if the deposit has not been used 

for the purposes referred to in subparagraph 1.   

  

§ 4  

1. On terminating the contract, the ACCOMMODATED shall be obliged to return the subject matter of the present 

contract along with the furniture/fittings in a non-deteriorated condition which results from normal usage of 

the place of accommodation. All and any other damage shall be repaired at the expense of the accommodated.   
2. On leaving the accommodation both Parties shall sign the Acceptance Protocol, specimen of which is Appendix 

no. 2 to the contract.   
§ 5  

The ACCOMMODATED must not sublease the subject matter of the contract or let it out to third parties for free.   

  

§ 6  

1. The contract shall terminate at the expiry of the period for which it was concluded.  
2. The contract shall terminate before the expiry of the period for which it was concluded in the following cases:  

  

1) On the basis of the declaration of the ACCOMMODATED, concerning terminating the contract, 

submitted to the Head of the Student Hall of Residence, not later than 14 days before the end of the 

calendar month in question, at the end of which the contract is to be terminated;  
2) The contract may be terminated on the basis of UTH RAD declaration on terminating the contract 

with immediate effect, if the ACCOMMODATED has committed a gross violation of significant 

provisions of the contract, and in particular, the provisions of the Rules and Regulations of the 

Student Hall of Residence or the ACCOMMODATED is in the arrears in the payments for the period 

of 1 month;  
3) The contract may be terminated on the basis of UTH RAD declaration on terminating the contract 

due to economic and organisational reasons attributable to UTH RAD, and returning the subject 

matter of the contract shall take place within 14 days from the date of receiving the declaration.  

  

3. Where the contract is terminated, the ACCOMMODATED shall be obliged to leave the place/ room* which 

he/she occupies within the period determined by the Head of the Student Hall of Residence. Where the 

ACCOMMODATED violates this obligation, the Head of the Student Hall of Residence shall be authorised 

to transfer his/ her movables to a storage of the Hall of Residence at his/ her risk and expense, which is hereby 

accepted by the ACCOMMODATED.   

 

§ 7  

The ACCOMMODATED hereby declares that  
1) he/she has acquainted himself/herself with the Rules and Regulations of the Student Hall of 

Residence and undertakes to comply with its provisions,  
2) agrees to processing his/her personal data contained in the present contract and notes at the same 

time that the administrator of the data acquired in this way is UTH RAD and the personal data will 
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be processed in order to perform the contract and will not be disclosed to other parties, has a right to 

access his/her data and rectify it. The provision of the data to the university is voluntary, however 

the refusal to provide it is tantamount with the inability to conclude the contract (Article 6(1) point  
a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 April 2016 on the 

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement 

of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Official Journal of the European Union of 2016, 

item 119).  
§ 8  

Changes to the present contact require a written form, otherwise being null and void.   

  

§ 9  
In the matters not covered by the provisions of the present contract, the regulations of the Civil Code shall apply.  

  

§ 10  

Appendix no. 1 - The Protocol of Receipt of the Room as well as Appendix no. 2 – the Acceptance Protocol 

(signed on leaving the accommodation) constitute an integral part of the present Contract   

  

§ 11  

The contract was made in 2 identical copies in Polish and English, one copy for each party.   

  

  

  

……..………………………             …………………………………….……  
   On behalf of the University                                                           legible signature of the ACCOMMODATED  
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Appendix no. 1  

to the Contract of Accommodation 

in the Student Hall of Residence  

   

No ………..     Student Hall of Residence …………………….………. 

THE PROTOCOL OF RECEIPT OF THE ROOM  

TO THE CONTRACT OF ACCOMMODATION NO………..  

On …………….. the room no…….. was received  

with the followimentng equip:   

No.  Name of an item  
Numer  
of items  Comments  

1  bookcases      

2  shelf      
3  daybeds      

4  chairs      
5  desk       

6  curtains      
7  net curtains      
8  quilts      

9  pillows      
10  light fitting      

11  door      
12  windowpanes - windows      

13  bin      
14  thermostatic head      

15  wardrobes      
16  key card      

17  bedclothes      
18  blanket      

19  other      
and a sanitary unit for shared use with the following equipment:   

No.  Name of an item  
Numer  
of items  

Comments  

1  kitchen annexe      
2  electric cooker      

3  fridge      
4  hood      

5  washbasins      
6  mirrors      

7  toilet      
8  other      

Comments to the technical condition:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

I declare that the room equipment corresponds to the stock list.    
I note that taking away, as well as making any alterations of the equipment and of technical installation in 

the room is forbidden. I take material liability for the whole equipment and technical condition of the room.   

 

                 SHR employee, handing over the room:                                                Student taking the room:  

        

         Name: ………………… Signature …………………                 Name………..…………… Signature………..……  
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Appendix no. 2  
to the Contract of Accommodation  

in the Student Hall of Residence  

  

THE ACCEPTANCE PROTOCOL 

TO THE CONTRACT OF ACCOMMODATION NO………..1) 2)  

  

Leaving the accommodation – acceptance of the room/ section   

  

  

  

  

………………………..………………………………….  

Name of the student leaving the room/ section  

is dislodged from the room no…………………..in the Student Hall of Residence ……………………  

on………………………………..  

  

  

1. I declare that the aforementioned person has not damaged the room or its equipment. The room is left clean 

and tidied.   

Students remaining in the room/ section:  

Responsibility for the condition and the room equipment:  

  

Name  Signature  

1    

2    

  

Name of the SHR employee ………………………..……………………. Signature …………..…………..  

  

Name of a dislodged person ……………………………..……………. Signature  ……………….....….…. 

The Protocol is delivered to:  
- a dislodged person  
-SHR manager  
- person(s) remaining in the room (in the case of loss or damage in the room)   
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2. Comments of an authorized employee of the student hall of residence in the case of loss or damage 

in the room, indicating a responsible person/ persons:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Residents’ signatures  

in the case of loss or damage in the room  

  

  

a) leaving the room:  

Name ……………….………………………………… Date and signature …………………………….  

  

b) remaining in the room:  

Name ……………….………………………………… Date and signature …………………………….  

Name ……………….………………………………… Date and signature …………………………….  

  

Information about possible estimating the damage done by the SHR Head/ the Department of Infrastructure*  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

  

  

Name of the SHR employee ………………………..……………………. Signature …………..…………  

  

* delete as appropriate  

  

1) The protocol is the basis for issuing a debit note and deducting a deposit by the SHR Head, in the case of filling in 

the part marked as ”2”  

2) The part marked as ”1” or ”2” should be filled in   


