REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
w Warszawie
ADOIL/AZOWA-0161/ZR-46/14

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 6 listopada 2014 r.
zmieniające zarządzenia Rektora nr 38 z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie Regulaminu Domu Studenta SGH

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 56 ust. 1 statutu
SGH zarządza się, co następuje:
§1
W Regulaminie Domu Studenta SGH stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora
nr 38 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie Regulaminu Domu Studenta SGH z późn.
zm., zwanym dalej zarządzeniem, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„wykonać i zachować kserokopię legitymacji studenckiej lub doktoranckiej,
a oryginał zwrócić właścicielowi.”
2) w § 8 skreśla się lit. e;
3) § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Do podpisania umowy ze strony Uczelni upoważniony jest kierownik Działu
Obsługi Studentów (DOS).
2. Wzór umowy o korzystanie z miejsca przez studenta posiadającego
obywatelstwo polskie/doktoranta SGH określony jest w załączniku nr 1 do
Regulaminu.
3. Wzór umowy o korzystanie z miejsca przez studenta nieposiadającego
obywatelstwa

polskiego

skierowanego

przez

Dział

Programów

Międzynarodowych albo Dział Rekrutacji i Promocji określony jest w
załączniku nr 2 do Regulaminu.
4. Wzór umowy o korzystanie z miejsca przez studenta nieposiadającego
obywatelstwa polskiego skierowanego przez Komisję ds. Akademików
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Samorządu Studentów albo Odwoławczą Komisję ds. Stypendiów Samorządu
Studentów określony jest w załączniku nr 2a do Regulaminu.
5. Wzór umowy o korzystanie z miejsca przez osoby, o których mowa w § 2 ust.
1 pkt 6 określony jest w załączniku nr 3 do Regulaminu.”
4) § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Warunkiem wejścia gościa na teren DS jest pozostawienie przez niego w recepcji
dokumentu tożsamości i wskazanie odwiedzanego mieszkańca. Jako dokument
tożsamości nie może być pozostawiony dowód osobisty.;
5) § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Każdorazowe pozostanie gościa w DS. po godzinie 2:00 uznawane jest za
nocleg. Pozostawienie w recepcji dokumentu tożsamości jest uznawane za
nocleg. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dowód osobisty nie może być
pozostawiony jako dokument tożsamości.”
6) w § 24 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „opłaty semestralne za pobyt w DS
studenci i doktoranci SGH wnoszą w całości z góry lub w cząstkowych ratach
płatnych w terminach zgodnych z harmonogramem wpłat – wzór nr 1 stanowiącym
załącznik do umowy. Z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty zwolniony jest
student/doktorant, który z przyczyn losowych, czyli przyczyn nieprzewidywalnych,
określonych w § 3 ust. 3 umowy, niezależnych od jego woli i niemożliwych do
uniknięcia mimo zachowania należytej staranności, skutecznie wypowie umowę;”
7) w § 24 ust. 1 skreśla się pkt. 8;
8) § 25 otrzymuje brzmienie:
„W

przypadku

opłat

studentów

nieposiadających

obywatelstwa

polskiego

skierowanych przez DPM i DRiP:
1) opłaty semestralne za pobyt w DS studenci opłacają z góry do ostatniego dnia
miesiąca, w którym nastąpiło zakwaterowanie;
2) z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty zwolniony jest student, który z przyczyn
losowych, czyli przyczyn nieprzewidzianych, określonych w § 3 ust. 3 umowy,
niezależnych od jego woli i niemożliwych do uniknięcia mimo zachowania
należytej staranności, skutecznie wypowie umowę;
3) student ubiegający się o zwolnienie z pełnej opłaty semestralnej składa
umotywowane podanie z prośbą do prorektora ds. dydaktyki i studentów, który
po zasięgnięciu opinii administracji DS wydaje decyzję w terminie 14 dni;
4) nakaz

wykwaterowania

nie

zwalnia

z

obowiązku

uiszczenia

pełnej

obowiązującej opłaty za semestr.”;
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9) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:
„W przypadku opłat studentów nieposiadających obywatelstwa polskiego
skierowanych przez KA i OKS:
1) opłaty semestralne za pobyt w DS studenci wnoszą w całości z góry lub w
cząstkowych ratach płatnych w terminach zgodnych z harmonogramem wpłat
- wzór nr 2. Z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty zwolniony jest student, który
z przyczyn losowych, czyli przyczyn nieprzewidywalnych, określonych w § 3
ust. 3 umowy, niezależnych od jego woli i niemożliwych do uniknięcia mimo
zachowania należytej staranności, skutecznie wypowie umowę;
2) student ubiegający się o zwolnienie z pełnej opłaty semestralnej składa
umotywowane podanie z prośbą do prorektora ds. dydaktyki i studentów, który
po zasięgnięciu opinii administracji DS wydaje decyzję w terminie 14 dni;
3) studenci kwaterujący się we wrześniu (7 dni przed rozpoczęciem roku
akademickiego), a rezygnujący z miejsca przed dniem 1 października
dokonują opłaty za dni faktycznie przemieszkane;
4) studentom z listy rezerwowej kwaterującym się po okresie wymienionym w § 6
ust. 2 w pierwszym miesiącu zamieszkania opłaty nalicza się od dnia
zakwaterowania;
5) w przypadku, gdy ze względu na termin zakwaterowania student z listy
rezerwowej wykorzystuje miejsce w pokoju przez niepełny miesiąc, wysokość
opłaty za ten miesiąc ustala się, dzieląc obowiązującą kwotę opłaty
miesięcznej; określoną w zarządzeniu kanclerza przez 30 i mnożąc przez
liczbę dni, w których student korzystał z miejsca w pokoju w danym miesiącu;
6) studenci, którzy zadeklarowali, że opłatę semestralną będą uiszczali w
miesięcznych ratach, a wykwaterowują się z DS przed zakończeniem
semestru, zobowiązani są do uregulowania wszelkich opłat przed dniem
wykwaterowania. Nakaz wykwaterowania nie zwalnia z obowiązku uiszczenia
wszelkich opłat przed dniem wykwaterowania;
7) studenci, którzy otrzymali skierowanie na rok akademicki mogą zrezygnować z
miejsca na semestr letni, bez konieczności wnoszenia opłat za ten semestr.
Warunkiem przyjęcia rezygnacji jest złożenie przez studenta podania w formie
pisemnej do administracji DS najpóźniej do 10 stycznia danego roku
akademickiego.”;
10) załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia;
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11) załącznik nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2
do niniejszego zarządzenia;
12) dodaje

się

załącznik

nr 2a

do

Regulaminu

w brzmieniu określonym

w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
13) załącznik nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4
do niniejszego zarządzenia;
14) harmonogram wpłat - stanowiący załącznik do umowy, o której mowa w § 9 ust
2,

ust.

3

i

ust.

5

otrzymuje

brzmienie

określone

w

załączniku

nr 5 do niniejszego zarządzenia;
15) dodaje się harmonogram wpłat - wzór nr 2, stanowiący załącznik do umowy,
o której mowa w § 9 ust 4 w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obwiązującą od dnia
31 października 2014 r.

REKTOR

prof. dr hab. Tomasz Szapiro
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