Podstawą prawną wydania niniejszego regulaminu jest § 4 Regulaminu Samorządu Studentów AGH z
dnia 21.12.1994 r. w brzmieniu: "W granicach określonych przez Ustawę i Senat AGH Samorząd
działa niezależnie od Władz Uczelni, wszystkich organizacji społecznych, politycznych i zawodowych
oraz administracji".

RAMOWY REGULAMIN MIESZKAŃCÓW MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH w KRAKOWIE

Miasteczko Studenckie AGH (MS-AGH) zajmuje teren pomiędzy ulicami: Reymonta, Tokarskiego,
Nawojki i Budryka. W jego skład wchodzi także I DS/ 1-5 przy ul. Reymonta 17. MS-AGH służy
studentom AGH, a także innych krakowskich Uczelni zgodnie z porozumieniem Rektorów Wyższych
Uczelni Krakowa.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Dom Studencki stanowi integralną część uczelni i jest miejscem zamieszkania, nauki, wypoczynku
studentów.
2. Dom Studencki i obiekty mu towarzyszące stanowią własność AGH i winny być przedmiotem
szczególnej ochrony i troski mieszkańców wyrażającej się w dbałości o utrzymanie go w należytym
stanie i porządku.

§2
1. Interesy ogółu mieszkańców MS-AGH reprezentuje Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH
(URSS AGH).
2. Interesy mieszkańców domu studenckiego (DS) reprezentuje Rada Mieszkańców DS, powołana
przez Wydziałowe Rady Samorządu Studentów (WRSS), Wydziałów których studenci zamieszkują w
danym DS, zgodnie z uchwałą URSS AGH z dnia 26.10.1994 r. W przypadku zamieszkiwania DS
przez studentów z innych uczelni, RM wybierają spośród siebie mieszkańcy tego DS, przy czym
powołane RM podlegają URSS AGH.
3. Powyższe RM działają zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Samorządu
Studentów AGH.

ROZDZIAŁ II
RADA MIESZKAŃCÓW

§3
RM zajmuje się wszelkimi sprawami wynikającymi ze zbiorowego zamieszkania w DS, a w
szczególności jest uprawniona do:
a) podejmowania uchwał obowiązujących wszystkich mieszkańców DS,
b) opiniowania podań o przydział miejsca w DS,
c) występowania w porozumieniu z administracją DS do Rektora AGH lub URSS AGH z wnioskami o
ukaranie mieszkańców nie przestrzegających postanowień Regulaminu DS i zasad współżycia
koleżeńskiego,
d) występowania do URSS AGH z wnioskami w sprawie usprawnienia gospodarowania i
administrowania DS,

e) wyrażania opinii na temat pracy wszystkich osób zatrudnionych na terenie DS,
f) ma prawo wglądu do wszystkich pomieszczeń DS w obecności przedstawiciela administracji.
§4
Rada Mieszkańców ma obowiązek:
a) reprezentowania mieszkańców DS,
b) przygotowywania planu rezerwacji w DS na nowy rok akademicki,
c) ustalania wspólnie z administracją DS sposobu korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku,
d) kontroli przestrzegania przez mieszkańców regulaminu DS,
e) wyznaczyć w porozumieniu z Kierownikiem DS studentów funkcyjnych współpracujących z
administracją Miasteczka Studenckiego w przypadkach wystąpienia konieczności ewakuacji
mieszkańców.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW - MIESZKAŃCÓW MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH
§5
1. Student - mieszkaniec ma prawo do zamieszkiwania na terenie DS oraz korzystania z infrastruktury
MS.
2. Student mieszkaniec ma obowiązek:
a) dbać o dobre imię studenta i mieszkańca MS,
b) zapoznać się i postępować zgodnie z Regulaminem DS,
c) dbać o mienie DS i przeciwstawiać się aktom wandalizmu,
d) uiszczać opłatę za miejsce w DS w terminie,
e) uczestniczyć we wszystkich przeprowadzanych w DS ćwiczeniach związanych z ewakuacją
mieszkańców.
3. W przypadku zalegania z opłatą za okres dwóch miesięcy student zostanie pozbawiony prawa do
zamieszkania w DS.

ROZDZIAŁ IV
REGULAMIN PORZĄDKOWY DOMU STUDENCKIEGO

§6
1. Prawo do zajmowania miejsca w Domu studenckim (DS) przyznaje Dziekan (Rektor) właściwej
uczelni.
2. Rezerwacji pokoi dokonuje RM biorąc pod uwagę:
a) rodzeństwo,
b) rok studiów,
c) drugi kierunek i fakultet,
d) stan zdrowia,
e) działalność w organach samorządowych i inną działalność społeczną,
f) stan cywilny.
3. Zakwaterowanie w DS dokonuje administracja DS na podstawie skierowania oraz dokonanej
rezerwacji.
4. Student zgłaszający się do zakwaterowania jest zobowiązany przedłożyć wymagane dokumenty:
a) dowód osobisty,
b) książeczkę wojskową ( mężczyźni i kobiety objęci ewidencją wojskową),
c) zdjęcie,
d) wymeldowanie z ostatniego miejsca pobytu czasowego oraz pisemnie potwierdzić, że zapoznał się
z Regulaminem Mieszkańców Miasteczka Studenckiego AGH.

5. Po zakwaterowaniu student jest pełnoprawnym mieszkańcem DS.
6. Mieszkaniec DS ponosi pełna odpowiedzialność, w tym także materialną za mienie DS.
§7
1. Mieszkańca DS mogą odwiedzać inne osoby (spoza DS) w godzinach 6:00 - 23:00, za zgodą
współmieszkańców pokoju. W godzinach od 23:00 - 6:00 wejście do DS jest zamknięte (dla osób nie
będących mieszkańcami danego DS lub które nie uzyskały zezwolenia w trybie określonym w § 7, ust.
2).
2. Przewodniczący Rady Mieszkańców lub osoby przez niego upoważnione mają prawo w
uzasadnionych przypadkach do wydawania zezwolenia na nocleg lub przedłużenie odwiedzin
(prowadząc przy tym ewidencję). Warunkiem wydania zezwolenia jest pisemna zgoda
współmieszkańców pokoju. Pisemne zezwolenie zostaje przekazane portierni DS. Zgłoszenie noclegu
winno być dokonane do godz. 23:00.
3. Osoby gościnnie przebywające w DS zobowiązane są do pozostawienia dowodu tożsamości na
portierni i podania numeru pokoju, do którego się udają.
4. RM ma prawo w uzasadnionych przypadkach ograniczenia (dni) odwiedzin w DS, jak również
udziela zakazu wstępu na teren DS indywidualnym osobom z zewnątrz, informując o tym ograniczeniu
administrację DS.
5. Mieszkaniec przyjmujący gości ponosi pełną odpowiedzialność, w tym także i materialną za ich
pobyt na terenie DS. Gości DS obowiązuje przestrzeganie Regulaminu DS.
§8
1. Organizatorzy spotkań w pomieszczeniach ogólnodostępnych zobowiązani są do wcześniejszego
uzyskania pisemnej zgody RM i administracji DS oraz uzgodnienia zasad wykorzystywania
pomieszczeń z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
2. Organizator spotkania ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wykorzystywane
pomieszczenie.
§9
1. Osoba, która nie otrzymała skierowania do DS, będąca studentem może otrzymać prawo do
zamieszkania w DS na zasadzie "legalnego waleta".
2. Prawo to przysługuje po uzyskaniu pisemnej zgody:
a) mieszkańców pokoju,
b) Rady Mieszkańców i Administracji DS.
3. "Legalny walet" otrzymuje kartę mieszkańca i zameldowanie na pobyt czasowy.
4. "Legalny walet" ma obowiązek uiścić opłatę za miejsce w DS w terminie.
5. "Legalnego waleta" obowiązuje Regulamin DS.
6. "Legalny walet" obligatoryjnie jest kierowany na wolne miejsce w DS, w którym "waletuje", bądź w
innym wskazanym przez Administrację MS i staje się pełnoprawnym mieszkańcem DS.
§ 10
Na terenie domu studenckiego zabronione jest:
a) samowolne zakładanie, przerabianie wszelkich instalacji,
b) używanie urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę bądź
wypoczynek,
c) umieszczanie ogłoszeń, napisów, itp. poza miejscami do tego celu przeznaczonymi,
d) prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej (za wyjątkiem przypadku gdy uzyskano na nią
zgodę Rady Miasteczka Studenckiego),
e) prowadzenie sprzedaży alkoholu,
f) Na terenie Miasteczka Studenckiego ZABRONIONE JEST! :
- przebywanie osób posiadających narkotyki, handlujących narkotykami, udostępniających narkotyki
innym osobom lub nakłaniających do ich używania,
- prowadzenie produkcji narkotyków lub posiadanie przystosowanych przyrządów do ich produkcji,
- posiadanie substancji, które mogą być podstawą do wytworzenia narkotyku,
- przemyt narkotyków,
- posiadanie broni palnej.

§ 11
1. Administracja DS oraz RM mają prawo legitymowania wszystkich osób znajdujących się na terenie
DS.
2. W czasie nieobecności mieszkańców pokoju, wejście do pokoju ww. osób może nastąpić wyłącznie
komisyjnie i w obecności co najmniej jednego przedstawiciela RM. W przypadku nie obecności
przedstawiciela Rady Mieszkańców komisyjnego wejścia dokonuje kierownik DS w obecności
pracownika obsługi i mieszkańca tego DS-u. Komisja sporządza protokół, którego jeden egzemplarz
otrzymują mieszkańcy pokoju.
§ 12
Rozmowy telefoniczne łączone są przez portiernię w ciągu całej doby.
§ 13
Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować pozbawienie miejsca w DS, a w
przypadku wandalizmu lub naruszenia § 10, natychmiastowe pociągnięcie studenta do
odpowiedzialności przed komisjami dyscyplinarnymi odpowiednich Uczelni.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
W szczególnie ważnych sprawach dotyczących społeczności studenckiej mieszkającej na Miasteczku
Studenckim uchwały mogą być podjęte w drodze referendum.

§ 15
Wątpliwości dotyczące wykładni i stosowania Regulaminu rozstrzyga URSS.
§ 16
Decyzję w sprawach nie ujętych w Regulaminie podejmuje Prezydium URSS.
§ 17
Zmian oraz wszelkich poprawek w Regulaminie może dokonać jedynie URSS zgodnie z trybem jego
uchwalania.
§ 18
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez URSS AGH.

