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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ABR01.021.73.2020 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 96 

z dnia 13 października 2020 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 47 z dnia 9 września 2016 r.  

w sprawie Regulaminu Domu Studenta SGH 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Domu Studenta SGH, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora 

nr 47 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Domu Studenta SGH,  

z późn. zm., zwanym dalej „Regulaminem”, wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w Regulaminie: 

a) wyrazy „CPM” zastępuje się wyrazami „CWM”, 

b) wyrazy „DPiR” zastępuje się wyrazami „DR”, 

c) użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „dyrektor DPiR” zastępuje 

się, użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami 

„kierownik DR”, 

d) wyrazy „SPM” zastępuje się wyrazami „BDS”; 

2) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dom studenta (DS) jest miejscem czasowego zamieszkania: 

1) studentów SGH – skierowanych przez Komisję ds. Akademików 

Samorządu Studentów (KA) i Odwoławczą Komisję Stypendialną  

ds. Studentów (OKS); 
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2) doktorantów SGH – skierowanych przez Odwoławczą Komisję 

Stypendialną ds. Doktorantów (OKSD); 

3) studentów SGH będących cudzoziemcami – skierowanych przez 

dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) lub osobę 

przez niego upoważnioną, w związku z realizacją umów 

międzynarodowych zawartych przez Uczelnię; 

4) osób niepełnosprawnych (studentów SGH, doktorantów SGH, 

studentów SGH będących cudzoziemcami) – skierowanych przez 

kierownika Działu Spraw Osób Niepełnosprawnych (DSON) lub 

osobę przez niego upoważnioną; 

5) studentów SGH będących cudzoziemcami, studiujących na studiach 

pierwszego albo drugiego stopnia – skierowanych przez kierownika 

Działu Rekrutacji (DR) lub osobę przez niego upoważnioną; 

6) innych osób (spoza SGH) skierowanych przez kierownika Biura 

Domów Studenta (BDS) lub osobę przez niego upoważnioną albo 

OKSD, w przypadku gdy po zakończeniu kwaterowania pozostaną 

niewykorzystane miejsca w puli KA albo odpowiednio w puli OKSD; 

w przypadku miejsc będących w dyspozycji CWM, DR i DSON 

decyzję o ich przydzieleniu innym osobom kierownik BDS lub osoba 

przez niego upoważniona może podjąć dopiero po ich przekazaniu 

do KA.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Liczbę miejsc w DS przeznaczonych dla poszczególnych grup osób,  

o których mowa w ust. 1, z podziałem na ich rodzaj, określa kanclerz  

w porozumieniu z dysponentami miejsc.”; 

3) w § 6: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wnioski w sprawie zakwaterowania w DS na kolejny rok akademicki 

należy składać w terminach określonych przez BDS (podanych do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.sgh.waw.pl/bds).”, 

b) w ust. 8: 

− w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem, 
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− dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) otrzymał nakaz wykwaterowania (w takim przypadku nie może on 

otrzymać miejsca w DS przez okres 5 lat, licząc od daty 

wykwaterowania).”, 

c) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Studenci, którym KA nie przyznało miejsca w DS, mogą ubiegać się  

o zakwaterowanie w DS z listy rezerwowej (z wyjątkiem osób 

określonych w ust. 8 pkt 4).”; 

4) w § 10 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przygotować umowę o korzystanie z miejsca w pokoju w DS;”; 

5) w § 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) podpisać z Uczelnią umowę o korzystanie z miejsca w pokoju w DS;”; 

6) w § 12: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wzór umowy o korzystanie z miejsca w pokoju w domu studenta SGH 

przez studenta lub doktoranta SGH, skierowanego odpowiednio przez 

Komisję ds. Akademików Samorządu Studentów albo Odwoławczą 

Komisję Stypendialną ds. Doktorantów, określony jest w załączniku nr 1 

do Regulaminu.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wzór umowy o korzystanie z miejsca w pokoju w domu studenta SGH 

przez studenta SGH będącego cudzoziemcem, skierowanego przez 

dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej lub osobę przez niego 

upoważnioną albo kierownika Działu Rekrutacji lub osobę przez niego 

upoważnioną, określony jest w załączniku nr 2 do Regulaminu.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wzór umowy o korzystanie z miejsca w pokoju w domu studenta SGH 

przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, określony jest  

w załączniku nr 3 do Regulaminu.”; 

7) w § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Kaucję i nadpłatę należności można odebrać w okresie 12 miesięcy od dnia 

wykwaterowania. Po tym okresie kaucja i nadpłata wpłacane są na rachunek 

bieżący Uczelni. Dwa miesiące przed upływem terminu, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym, administracja DS powiadomi wykwaterowanego 
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mieszkańca o zbliżającym się terminie zaistnienia faktu, o którym mowa  

w zdaniu drugim.”; 

8) w § 15: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z zastrzeżeniem ust. 4, przydział miejsca odbywa się według kolejności 

zgłoszeń do kwaterowania.”, 

b) uchyla się ust. 2 i 3; 

9) w § 18 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) zmiany przydzielonego pokoju (po uprzednim zgłoszeniu w administracji DS 

woli dokonania takiej zmiany).”; 

10) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Każdorazowe pozostanie gościa w DS po godzinie 2.00, jak również – mimo 

opuszczenia terenu DS – nieodebranie przez niego przed tą godziną 

pozostawionego w recepcji dokumentu tożsamości, uznawane jest za 

nocleg.”; 

11) w § 22 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) powstrzymywać się od działań mogących spowodować zagrożenie dla 

życia lub zdrowia innych osób.”; 

12) w § 25: 

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) po otrzymaniu nakazu wykwaterowania nie uregulowały,  

w wyznaczonym terminie, zaległych należności za miejsce w DS;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Decyzję o zniesieniu zakazu prawa wejścia i pozostawania na terenie 

DS wydaje prorektor ds. dydaktyki i studentów na wniosek mieszkańca, 

jeżeli usunięcie z DS było bezpodstawne.”; 

13) w § 27: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku opłat od studentów i doktorantów SGH skierowanych 

odpowiednio przez KA i OKSD:”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a) osoby kwaterujące się w lutym dokonują opłaty za dni faktycznie 

przemieszkane; 
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5b) w przypadku dokonania w trakcie miesiąca zmiany przydzielonego 

pokoju, o której mowa w § 18 pkt 7, ewentualna zmiana wysokości 

opłaty za korzystanie z nowo przydzielonego pokoju następuje od 

kolejnego miesiąca;”; 

14) w § 28 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku opłat od studentów SGH będących cudzoziemcami, 

skierowanych przez dyrektora CWM lub osobę przez niego upoważnioną  

i kierownika DR lub osobę przez niego upoważnioną:”; 

15) w § 29 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku opłat od osób spoza SGH, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6:”; 

16) w § 32 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) pozostawienia sali rekreacyjnej w stanie uniemożliwiającym korzystanie  

z niej przez innych mieszkańców;”; 

17) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wartość innych szkód w mieniu, w tym uszkodzenia lub zniszczenia: okien, 

ścian, sufitu, podłogi, drzwi i wszelkich instalacji, ustala komisja w skład 

której wchodzą pracownicy Zespołu Infrastruktury Informatycznej  

i Technicznej z Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury.”; 

18) w § 37: 

a) w ust. 1: 

− wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Studenci i doktoranci SGH, skierowani odpowiednio przez KA i OKSD, 

mają prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z miejsca w pokoju  

w DS (z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego), z następujących 

przyczyn:”, 

− pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) rezygnacji ze studiów lub kształcenia w Szkole Doktorskiej albo 

skreślenia z listy studentów lub doktorantów;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Student lub doktorant ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie  

z miejsca w pokoju w DS bez podania przyczyny (z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec 

miesiąca kalendarzowego), jeżeli złoży on wypowiedzenie do końca 
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października lub do końca marca (w przypadku osób, które otrzymały 

przydział do DS wyłącznie na semestr letni).”; 

19) w § 38: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Studenci SGH będący cudzoziemcami, skierowani przez dyrektora CWM 

lub osobę przez niego upoważnioną i kierownika DR lub osobę przez niego 

upoważnioną, mają prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z miejsca  

w pokoju w DS (z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego), z następujących 

przyczyn:”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Student ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z miejsca  

w pokoju w DS bez podania przyczyny (z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec 

miesiąca kalendarzowego), jeżeli złoży on wypowiedzenie do końca 

października lub do końca marca (w przypadku osób, które otrzymały 

przydział do DS wyłącznie na semestr letni).”; 

20) w § 39 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Osoba spoza SGH ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z miejsca  

w pokoju w DS (z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego), z następujących przyczyn:”; 

21) w § 40: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na wniosek dysponenta miejsc, administracja DS przeprowadza 

wykwaterowanie także tych mieszkańców, którzy tracą prawo do 

miejsca w związku ze skreśleniem z listy studentów lub doktorantów, 

urlopem dziekańskim bądź przerwą w studiach lub kształceniu w Szkole 

Doktorskiej.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Osoby skreślone z listy studentów, lub które uzyskały tytuł zawodowy 

magistra przed upływem terminu, na który została zawarta umowa  

o korzystanie z miejsca w pokoju w DS, są zobowiązane 

poinformować o tym administrację DS. Utrata statusu studenta 

stanowi podstawę do rozwiązania umowy, o której mowa w zdaniu 
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poprzednim, lub – w przypadku chęci dalszego korzystania z miejsca 

w pokoju w DS – jest równoznaczna z koniecznością zawarcia aneksu 

do umowy i zmianą warunków wnoszenia opłat według zasad 

określonych w § 29 (kwota opłaty jest powiększona o podatek VAT  

w wysokości 8%).”, 

c) uchyla się ust. 4; 

22) § 46 otrzymuje brzmienie: 
„§ 46 

Administrację DS stanowią pracownicy BDS zatrudnieni w SGH i wykonujący 

pracę w DS nr 1 „Sabinki” i nr 3 „Grosik”.”; 

23) załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 

do zarządzenia; 

24) załącznik nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 

do zarządzenia; 

25) załącznik nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 

do zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

         REKTOR 

        dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

/podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym/ 


