
 

 

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 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W okresie od dnia 25 czerwca 2020 roku do odwołania wprowadza się procedurę zakwaterowania w domach 
studenckich Politechniki Śląskiej określoną niniejszym zarządzeniem. 

§ 2 
1. Prawo do zakwaterowania w domu studenckim przysługuje studentom Politechniki Śląskiej oraz innym 

osobom, które deklarują chęć zamieszkania w akademiku i przestrzegania „Regulaminu mieszkańca domu 
studenckiego Politechniki Śląskiej”. 

2. Osoba kwaterowana jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa wynikających 
ze stanu epidemii oraz składa oświadczenie o stanie zdrowia, deklarując brak objawów sugerujących 
zachorowanie na COVID-19. 

§ 3 
1. Osoba zakwaterowana jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa wynikających 

ze stanu epidemii związanego z COVID-19, w tym zakazu grupowania się w pomieszczeniach wspólnego 
użytku, np. kuchni, korytarzu itd. Ponadto powinna regularnie monitorować temperaturę ciała, a w przypadku 
stwierdzenia jej wzrostu lub wystąpienia innych objawów mogących świadczyć o zakażeniu się patogenem, 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie kierownictwo lub obsługę domu studenckiego. 

2. Podczas pobytu w pomieszczeniach wspólnych domu studenckiego należy stosować środek ochrony 
indywidualnej w postaci maseczki. 

3. Zaleca się kwaterowanie osób pojedynczo, przyjmując odpłatność za lokal (niezależnie od jego wielkości 
i możliwości zakwaterowania osób) według stawek obowiązujących w domu studenckim za pokój 
jednoosobowy. 

4. Dopuszcza się kwaterowanie dwóch osób w pokojach wieloosobowych za ich pisemną zgodą, w której przyjmą 
na siebie ryzyko związane z możliwością zakażenia się koronawirusem przez kontakt bezpośredni (przebywanie 
w tym samym pomieszczeniu). 

5. Gość jest zobowiązany do poddania się mierzeniu temperatury (tylko temperatura nieprzekraczająca 37,5°C 
zezwala na wejście do obiektu). 

6. Od gościa wymaga się okazania dokumentu tożsamości portierowi, który wpisze niezbędne dane do rejestru 
osób odwiedzających zawierającego rubryki: godzina przyjścia gościa, dane osoby odwiedzającej, dane osoby 
odwiedzanej, godzina wyjścia z obiektu. 

7. Osoba odwiedzająca jest pouczana przez portiera o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
wynikających ze stanu epidemii, a w szczególności o tym, że: 

1) przechodząc przez portiernię ma odkazić swoje dłonie środkiem do dezynfekcji, 

2) podczas odwiedzin ma nosić maseczkę zasłaniającą usta i nos w miejscach wspólnego użytku 
(na korytarzu, schodach itd.), 



 

 

3) poruszając się po obiekcie, ma zachować dystans społeczny (odległość co najmniej 1,5 m od innej osoby). 

8. Gość po podaniu danych osoby odwiedzanej oczekuje na jej przybycie. O fakcie wizyty osoba odwiedzana jest 
powiadamiana przez portiera telefonicznie bądź osobiście. 

9. Gość przed opuszczeniem budynku informuje portiera o swoim wyjściu. 

§ 4 
Tracą moc: 

1) zarządzenie nr 112/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia 
opuszczania przez studentów domów studenckich i zakazu odwiedzin przez gości zewnętrznych domów 
studenckich oraz domu asystenta (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 525, z późn. zm.), 

2) zarządzenie nr 193/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie procedury 
zakwaterowania w domach studenckich (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 822). 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


