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Regulamin  

zakwaterowania w domu studenta Uczelni 

 
§ 1. Zasady ogólne 

 

1. Zakwaterowanie w domu studenta Uczelni, zwanym dalej również domem studenta, 

przyznawane jest na okres studiów, od dnia 1 października danego roku 

akademickiego. 

 

2. Prawo do zakwaterowania w domu studenta mają studenci Uczelni, oraz: 

1) małżonek i dzieci studenta, 

2) studenci innych uczelni oraz inne osoby, tylko w przypadku wolnych miejsc w 

domu studenta.  

 

3. Pokój małżeński w domu studenta przysługuje w pierwszej kolejności małżeństwom, z 

których przynajmniej jedna osoba jest studentem Uczelni. Do wniosku o przyznanie 

pokoju należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa lub zaświadczenie 

potwierdzające termin zawarcia związku małżeńskiego.  

 

4. Pokój samodzielny w domu studenta przysługuje w pierwszej kolejności studentowi, 

który samotnie wychowuje dziecko oraz studentom po pierwszym roku studiów 

pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, studentom drugiego 

stopnia, przestrzegającym Regulaminu domu studenta Uczelni i dokonujących 

należnych opłat w terminie.  

 

5. Student ostatniego roku studiów ma prawo do zakwaterowania w domu studenta do 14 

dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego, nie dłużej jednak niż do dnia 15 

września. W wyjątkowej sytuacji termin ten może zostać przedłużony na podstawie 

pisemnej zgody kierownika Osiedla Akademickiego Uczelni.   

 

6. Student uprawniony do zakwaterowania w domu studenta w okresie wakacji, w 

przypadku wyłączenia domu studenta z eksploatacji, zostaje zakwaterowany w domu 

studenta pełniącego dyżur podczas wakacji.  

 

7. Prawo do kontynuacji zakwaterowania w domu studenta w kolejnym roku 

akademickim zachowuje student, który był zakwaterowany w domu studenta na 

podstawie rozstrzygnięcia komisji kwaterunkowej i w terminie dokonywał należnych 

opłat.     

   

      8.  W skład komisji kwaterunkowej wchodzą: 

1) kierownik Osiedla Akademickiego Uczelni lub wyznaczona przez niego osoba; 

2) przedstawiciel studentów zakwaterowanych w domu studenta; 

3) członek prezydium samorządu studenckiego, wyznaczony przez przewodniczącego 

samorządu studenckiego. 

 



9. Do dnia 31 maja kierownik domu studenta sporządza i podaje do ogólnej wiadomości 

listy studentów, którzy zachowują prawo do zakwaterowania w domu studenta w 

następnym roku akademickim. Lista zamieszczana jest na stronie internetowej Osiedla 

Akademickiego Uczelni: akademiki.po.opole.pl. 

 

10. Od rozstrzygnięcia kierownika domu studenta o utracie prawa do zakwaterowania w 

domu studenta w kolejnym roku akademickim, student może się odwołać do komisji 

kwaterunkowej. Od rozstrzygnięcia komisji kwaterunkowej student może odwołać się 

do dyrektora generalnego, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.  

 

§ 2. Podział miejsc w domach studenta 

 

1. Z ogólnej liczby miejsc w domach studenta Uczelni kierownik Osiedla 

Akademickiego Uczelni, w porozumieniu z przewodniczącym samorządu 

studenckiego oraz przewodniczącym samorządu doktorantów wydziela, według 

następującej kolejności:   

1) liczbę miejsc przeznaczonych dla studentów kolejnych lat studiów; 

2) liczbę miejsc przeznaczonych dla doktorantów, na podstawie zgłoszenia dyrektora 

szkoły doktorskiej, składanego w terminie do dnia 10 czerwca; 

3) liczbę miejsc przeznaczonych dla studentów cudzoziemców, na podstawie 

zgłoszenia kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej Uczelni, składanego 

w terminie do dnia 10 czerwca; 

4) liczbę miejsc przeznaczonych dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego 

i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich; 

5) liczbę miejsc rezerwowych przeznaczonych dla studentów, którzy wnieśli 

odwołanie.  

 

2. Podział miejsc w domach studenta Uczelni na dany rok akademicki zatwierdza 

dyrektor generalny, w terminie do dnia 20 czerwca. 

  

§ 3. Kryteria przydziału miejsc w domu studenta 

 

1. Komisja kwaterunkowa przyznaje miejsce w domu studenta zgodnie, z następującymi 

kryteriami: 

1) miejsce stałego zameldowania; 

2) sytuacja materialna; 

3) stan zdrowia; 

4) samotne wychowywanie dzieci; 

5) aktywny udział w pracach na rzecz środowiska akademickiego; 

6) inne ważne okoliczności.   

 

2. Student składający wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta może wskazać 

dom studenta, w którym chce zostać zakwaterowany.  

 

3. Komisja kwaterunkowa ma prawo przyznać pierwszeństwo do zakwaterowania w 

domu studenta studentowi, któremu codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub                 

w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i który znajduje się w szczególnej sytuacji 

życiowej. 

 

 



§ 4. Tryb przyznawania miejsca w domu studenta 

 

1. Student składa wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na nowy rok 

akademicki, w wersji papierowej lub elektronicznej, według druku określonego w 

załączniku do Regulaminu zakwaterowania w domu studenta Uczelni, do: 

1)  kierownika domu studenta - w terminie do dnia 15 czerwca, przez studentów,   

którzy studiują co najmniej na drugim roku studiów, studiach drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich; 

2)  kierownika Osiedla Akademickiego - w terminie do ostatniego dnia roboczego   

miesiąca sierpnia, przez studentów, którzy studiują na pierwszym roku studiów   

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 

 

2. Doktorant zgłasza chęć zamieszkania w domu studenta do dyrektora szkoły doktorskiej  

w terminie do dnia 15 czerwca.  

 

3. Komisja kwaterunkowa ma prawo do weryfikacji złożonych oświadczeń 

dokumentujących sytuację materialną studenta i członków jego rodziny. 

 

4. Miejsca w domu studenta dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz  

jednolitych studiów magisterskich przyznaje komisja kwaterunkowa. 

 

5. Miejsca w domu studenta dla doktorantów przyznaje dyrektor szkoły doktorskiej. 

 

6. Listy studentów, którym przyznano miejsce w domu studenta podawane są do ogólnej     

wiadomości na stronie internetowej Osiedla Akademickiego Uczelni: 

akademiki.po.opole.pl, w terminie:  

1)  do dnia 16 września dla studentów pierwszego roku studiów; 

2)  do dnia 30 czerwca dla studentów pozostałych lat studiów. 

 

7. Informację o przyznaniu miejsca w domu studenta doktoranci uzyskują w biurze    

dyrektora szkoły doktorskiej. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Osoby ubiegające się o zakwaterowania w domu studenta zobowiązane są do 

udostępnienia swoich danych osobowych koniecznych do rozpatrzenia wniosku o 

przyznanie miejsca i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Uczelnię. 

 

2. Dane studenta małoletniego przekazuje i wyraża zgodę na ich przetwarzanie jego 

przedstawiciel ustawowy.  

 

3. Po dniu 16 września na niewykorzystane miejsca w domu studenta odbywa się 

dodatkowy nabór studentów chętnych do zakwaterowania. Informacja o dodatkowym 

naborze zamieszczana jest na stronie internetowej Osiedla Akademickiego Uczelni: 

akademiki.po.opole.pl. 

 

4. Informacja o terminie zakwaterowania w domach studenta podawana jest do 

wiadomości na stronie internetowej Osiedla Akademickiego Uczelni: 

akademiki.po.opole.pl. 

 



5. Student zobowiązany jest do zakwaterowania się w domu studenta najpóźniej do dnia 

1 października. 

 

6. Przed zakwaterowaniem student zobowiązany jest wypełnić informacje w aplikacji 

online. Instrukcja obsługi aplikacji znajduje się na stronie internetowej Osiedla 

Akademickiego Uczelni: akademiki.po.opole.pl. 

 

7. Studenci, którzy do dnia 1 października nie zgłoszą się i nie uzgodnią innych 

warunków zakwaterowania, tracą miejsce przyznane w domu studenta. 

 

8. Po dniu 1 października na wolne miejsca w domie studenta mogą być zakwaterowane 

inne osoby, przy zachowaniu zasady pierwszeństwa dla studentów Uczelni. 

 

9. Przepisy porządkowe oraz zasady związane z zakwaterowaniem w domu studenta i 

wnoszenia opłat za miejsce w domu studenta określa Regulamin domu studenta 

Politechniki Opolskiej. 

 

10. Załącznik do Regulaminu zakwaterowania w domach studenta Uczelni dostępny jest  

na stronie internetowej Osiedla Akademickiego Uczelni: akademiki.po.opole.pl. 

 

 

 

 

 

 

 


