
 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W okresie od dnia 4 maja 2020 roku do odwołania wprowadza się następującą procedurę zakwaterowania studenta 
w domu studenckim. 

§ 2 
Prawo zakwaterowania w domu studenckim lub powrotu do domu studenckiego przysługuje wyłącznie studentom 
Politechniki Śląskiej spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 

1) student jest zaangażowany w realizację projektów PBL (Project Based Learning) i jego obecność na Uczelni 
jest konieczna; student posiada opinię nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia PBL wskazującą 
celowość obecności studenta na terenie Uczelni oraz zgodę kierownika właściwej jednostki podstawowej ze 
wskazaniem miejsca odbywania zajęć przez studenta, 

2) student realizuje pracę dyplomową lub projekt inżynierski; student posiada opinię nauczyciela 
akademickiego będącego promotorem pracy magisterskiej lub opiekunem projektu inżynierskiego 
wskazującą celowość obecności studenta na terenie Uczelni oraz zgodę kierownika właściwej jednostki 
podstawowej, ze wskazaniem miejsca wykonywania pracy przez studenta, 

3) student jest zaangażowany w realizację prac projektowych w ramach studenckich kół naukowych SKN; 
student posiada opinię opiekuna koła naukowego wskazującą celowość obecności studenta na terenie 
Uczelni oraz zgodę kierownika właściwej jednostki podstawowej, ze wskazaniem miejsca wykonywania 
projektu przez studenta, 

4) student jest zaangażowany w realizację prac związanych z projektem badawczym; student posiada opinię 
kierownika projektu badawczego wskazującą celowość obecności studenta na terenie Uczelni oraz zgodę 
kierownika właściwej jednostki podstawowej ze wskazaniem miejsca wykonywania pracy przez studenta, 

5) student pełni funkcje zarządcy sieci informatycznej w akademiku, co zostało potwierdzone przez dyrektora 
Centrum Informatycznego. 

§ 3 
Student ubiegający się o zakwaterowanie w domu studenckim powinien uzyskać rekomendację Samorządu 
Studenckiego Politechniki Śląskiej. Przy zakwaterowaniu studenta w danym domu studenckim zalecana jest 
obecność osoby reprezentującej Samorząd Studencki. 

§ 4 
1. Przed przyjazdem do domu studenckiego student powinien skontaktować się telefonicznie z kierownikiem 

obiektu w celu ustalenia terminu i godziny przyjazdu. Termin przyjazdu wraz z przedziałem godzinowym 
wyznaczonym na zakwaterowanie zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej studenta w domenie 
polsl.pl. 

2. Kierownik domu studenckiego powinien opracować harmonogram przyjazdu studentów tak, aby odstęp 
czasowy pomiędzy zakwaterowaniami wynosił co najmniej 60 minut. 



 

3. Przed zakwaterowaniem student będzie poddany obowiązkowemu mierzeniu temperatury przy użyciu 
termometru bezdotykowego. Temperatura w przedziale od 36,6 do 37 stopni Celsjusza zezwala na przyjęcie do 
domu studenckiego. 

4. Podczas kwaterowania student jest zobowiązany stosować środek ochronny w postaci maseczki jednorazowej 
lub wielokrotnego użycia. 

5. Podczas kwaterowania student składa oświadczenie, że: 

1) w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą przybywającą z zagranicy, 

2) w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem, 

3) w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywał na kwarantannie w związku z podejrzeniem zarażenia 
koronawirusem. 

§ 5 
1. Student zakwaterowany jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich reguł bezpieczeństwa wynikających ze 

stanu epidemicznego związanego z COVID 19, w tym niegrupowania się w pomieszczeniach wspólnego użytku, 
np. w kuchni, korytarzu, przy recepcji. Ponadto student jest zobowiązany do regularnego monitorowania 
temperatury ciała, a w przypadku stwierdzenia jej wzrostu lub innych niepokojących objawów, poinformować 
niezwłocznie kierownictwo lub obsługę domu studenckiego. 

2. W pokoju należy zakwaterować maksymalnie dwie osoby – zaleca się kwaterowanie pojedyncze. 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania gości z zewnątrz. 

4. Ostateczną decyzję o zakwaterowaniu studenta podejmuje prorektor ds. infrastruktury i promocji. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 4 maja 2020 roku. 


