Załącznik nr 1
do Umowy najmu lokalu w Akademickiej Sieci Mieszkaniowej WSFIZ
REGULAMIN MIESZKAŃCA

Akademickiej Sieci Mieszkaniowej
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

§1

Lokale Akademickiej Sieci Mieszkaniowej WSFIZ są integralną częścią Wyższej Szkoły Finansów i
Zarządzania w Warszawie, miejscem zamieszkania, nauki i wypoczynku uprawnionych do tego studentów,
słuchaczy studiów doktoranckich oraz w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie, innych osób. Lokale
Akademickiej Sieci Mieszkaniowej WSFIZ powinny być przedmiotem szczególnej ochrony i troski
mieszkańców.
Kierownik Akademickiej Sieci Mieszkaniowej WSFIZ jest pracownikiem Wyższej Szkoły Finansów i
Zarządzania w Warszawie, kieruje całokształtem działalności organizacyjno-administracyjnej i gospodarczej DS.
Dysponentami miejsc przydzielonych w Domach Studenckich są osoby upoważnione przez Prorektora ds.
Studenckich.
Postanowienia ogólne
§2
1. Regulamin Akademickiej Sieci Mieszkaniowej WSFIZ (zw. dalej ASM VIZJA) określa ogólne zasady
jego funkcjonowania, prawa i obowiązki mieszkańców, Kierownika Akademickiej Sieci Mieszkaniowej
WSFIZ (zw. dalej „Kierownikiem”).
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Zakwaterowanie
§3
Do zamieszkania w lokalu ASM VIZJA uprawniona jest osoba, która podpisała umowę najmu pokoju w
lokalu na dany okres, dopełniła niezbędnych formalności związanych z zakwaterowaniem i zameldowaniem
oraz wniosła należne opłaty.
Przyjęcie i zwrot pokoju oraz jego wyposażenie musi nastąpić za pokwitowaniem.
Za otrzymaną pościel, sprzęt i inne wyposażenie pokoju mieszkaniec odpowiada materialnie.
Za wszystkie uszkodzenia i braki w wyposażeniu pokoju jego mieszkańcy odpowiadają indywidualnie,
a w przypadkach braku możliwości ustalenia sprawcy - łącznie, w równych częściach, chyba, że wykażą oni, iż
zostały one wywołane wyłącznie działaniem o charakterze przestępczym lub siłą wyższą.
Wykwaterowanie
§4
Wykwaterowanie oznacza zwrot otrzymanych kluczy, usunięcie z zajmowanego pokoju wszystkich
przedmiotów należących do mieszkańca i pozostawienie pokoju w stanie uporządkowanym.
Wykwaterowanie następuje najpóźniej ostatniego dnia miesiąca opłaconego przez studenta.
Student podlega wykwaterowaniu z ASM VIZJA w przypadku:
a) wygaśnięcia umowy najmu pokoju,
b) niedopełnienia obowiązujących zasad zakwaterowania przez okres dłuższy niż określony w umowie najmu
pokoju w ASM VIZJA i w załącznikach do tej umowy,
c) zalegania z opłatą za mieszkanie co najmniej 15 dni,
d) cofnięcia przydziału miejsca,
d) skreślenia z listy studentów,
e) pozbawienia prawa do zamieszkania w ASM VIZJA z wyjątkiem spraw o charakterze dyscyplinarnym.
W przypadkach określonych w § 4 ust. 3 pkt.b,c,d,e mieszkaniec otrzymuje pisemną decyzję z określeniem
terminu wykwaterowania.
Student może zostać wykwaterowany w trybie natychmiastowym w przypadku:
a) nie wykwaterowania się w terminie określonym w decyzji o wykwaterowaniu,
b) drastycznego naruszenia norm współżycia społecznego w ASM VIZJA,
c) zamieszkiwania na danym miejscu osoby innej niż uprawniona.
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6. Wykwaterowanie w trybie natychmiastowym oznacza obowiązek wyprowadzenia się z ASM VIZJA w ciągu
24 godzin od otrzymania decyzji.
7. Decyzję, o której mowa w § 4 ust. 4 i 6, przekazaną współlokatorom mieszkańca, uznaje się za doręczoną.
8. Wykwaterowanie przymusowe nie zwalnia z obowiązku zapłaty zaległych należności oraz rozliczenia
wyposażenia i sprzętu.
9. Od osób nieprawnie przedłużających swój pobyt poza termin wykwaterowania, pobiera się opłaty w wysokości
200 zł za każdy rozpoczęty dzień.
10. W przypadku nie wywiązania się mieszkańca z obowiązku wykwaterowania się Kierownik ASM VIZJA ma
prawo wezwania Policji w celu usunięcia z budynku osoby nieprawnie w nim przebywającej.
Prawa i obowiązki mieszkańców
§5
1. Mieszkańcy zobowiązani są:
a) do przestrzegania zasad zakwaterowania i wykwaterowania obowiązujących na terenie ASM VIZJA,
b) do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony mienia,
c) do dokonywania opłat związanych z zamieszkaniem w ASM VIZJA w terminie określonym w umowie
najmu,
d) do przestrzegania regulaminu ASM VIZJA oraz do podporządkowania się decyzjom Kierownika ASM
VIZJA wydanym w zakresie jego kompetencji,
e) do przestrzegania ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 7.00,
f) do dbania o mienie ASM VIZJA, utrzymywania porządku i czystości w pokojach mieszkalnych i
pomieszczeniach ogólnego użytku oraz do zgłaszania wszelkich zauważonych usterek technicznych
Kierownikowi ASM VIZJA w ciągu 2 dni od ich zaistnienia,
g) do oszczędnego korzystania z wody i elektryczności,
h) do niezwłocznego powiadamiania Kierownika ASM VIZJA o wypadku lub chorobie zakaźnej
współmieszkańca, zaistniałych na terenie ASM VIZJA,
i) do okazania umowy najmu pokoju w ASM VIZJA na żądanie przedstawicieli Władz Uczelni,
j) do niezwłocznego powiadamiania Kierownika ASM VIZJA o przebywaniu osób nieuprawnionych na
terenie ASM VIZJA w godzinach od 18.00 do 10.00.
2. Mieszkańcom ASM VIZJA w szczególności zabrania się:
a) używania w pokojach mieszkalnych maszynek spirytusowych, benzynowych, gazowych, kuchenek
i grzejników elektrycznych oraz innych źródeł ciepła nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju,
b) samowolnego zakładania, przerabiania, naprawiania i utrudniania korzystania innym użytkownikom
z instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych, telefonicznych, antenowych, komputerowych, itp.,
c) przerabiania zamków w drzwiach bez uzgodnienia z Kierownikiem ASM VIZJA i zdeponowania duplikatu
klucza oraz dorabiania kluczy otrzymanych od Kierownika,
d) używania niezgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń, wyposażenia ASM VIZJA i sprzętu
przeciwpożarowego,
e) wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie lub
wadliwe działanie,
f) wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów,
g) trzymania w pokojach zwierząt,
h) uprawiania gier hazardowych na terenie ASM VIZJA,
i) posiadania broni palnej i pneumatycznej,
j) palenia tytoniu na terenie ASM VIZJA,
k) wytwarzania, sprzedawania, podawania i spożywania napojów alkoholowych i narkotyków na
terenie ASM VIZJA,
l) udostępniania przyznanych miejsc osobom nieuprawnionym,
m) prowadzenia na terenie ASM VIZJA działalności gospodarczej,
n) składowania w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych ASM VIZJA towarów i dóbr,
których przeznaczenie i ilość mogą wskazywać na zamiary handlowe,
o) zmiany miejsca lub pokoju w ASM VIZJA bez zgody Kierownika ASM VIZJA
3. Każde naruszenie regulaminu ASM VIZJA może być ukarane:
a) upomnieniem,
b) karą pieniężną do wysokości 500 zł potrącaną z depozytu wpłaconego przez danego mieszkańca,
c) pozbawieniem prawa do zamieszkania w ASM VIZJA.
4. Każde naruszenie regulaminu ASM VIZJA dokonane pod wpływem alkoholu lub narkotyków karane jest ze
szczególną surowością włącznie z pozbawieniem prawa do zamieszkania w ASM VIZJA w trybie
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natychmiastowym oraz skreśleniem z listy studentów.
5. Za wszelkie zawinione uszkodzenia na terenie ASM VIZJA mieszkańcy odpowiadają materialnie. W
przypadku nie ustalenia sprawcy, odpowiedzialnością materialną zostaną równomiernie obciążeni mieszkańcy
pokoju, piętra lub całego ASM VIZJA w zależności od rodzaju i zakresu strat. Decyzje w tej sprawie
podejmuje Prorektor ds. Studenckich na wniosek Kierownika ASM VIZJA.
§6
1. Imprezy okolicznościowe na terenie ASM VIZJA mogą być organizowane tylko za zgodą Kierownika ASM
VIZJA i na warunkach określonych przez Kierownika ASM VIZJA z zachowaniem obowiązujących
przepisów.
2. Za szkody i zakłócenia porządku spowodowane przez uczestników imprezy odpowiada - prócz sprawców organizator imprezy, chyba że dopełnił wszystkich obowiązków nałożonych na niego przez Kierownika ASM
VIZJA przy udzieleniu zgody oraz przedsięwziął odpowiednie działania w celu zapobieżenia szkodzie lub
zakłóceniu porządku.
3. Mieszkaniec odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez jego gości. Goście mieszkańców ASM
VIZJA mają prawo wstępu na teren ASM VIZJA w godz. odwiedzin tzn. od 10.00 do 18.00.
4. Mieszkaniec może przyjmować gości poza godzinami odwiedzin wyłącznie za zgodą i po ustaleniu
z Kierownikiem ASM VIZJA.
5. W przypadku sprzeciwu któregoś z mieszkańców pokoju, zgoda na dłuższy pobyt gości zostaje cofnięta.
6. Za każdą osobę przebywającą nieprawnie w ASM VIZJA mieszkaniec pokoju, w którym taka osoba przebywa
zostaje obciążony karą pieniężną w wysokości 1000 zł.
7. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujące się pod wpływem narkotyków nie
mają prawa wstępu na teren ASM VIZJA.
8. Kierownik ASM VIZJA może zawiesić na czas określony wizyty w ASM VIZJA.
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Kierownik
§7
Kierownik ASM VIZJA lub upoważnione przez niego osoby mogą wejść do pokoju mieszkalnego w celach
służbowych. Po każdym takim wejściu musi być spisany protokół.
Kierownik ASM VIZJA lub upoważnione przez niego osoby mają prawo sprawdzania tożsamości wszystkich
osób przebywających na terenie domu studenckiego o każdej porze.
Kierownik ASM VIZJA lub upoważnione przez niego osoby mają prawo usunąć z terenu ASM VIZJA osoby
nie będące mieszkańcami, jeżeli naruszają postanowienia niniejszego regulaminu lub zakłócają spokój
mieszkańców, oraz w godzinach od 18.00 do 10.00 w każdym przypadku nieuzgodnionym z Kierownikiem
ASM VIZJA.
W przypadku drastycznego naruszenia norm współżycia społecznego na terenie ASM VIZJA, Kierownik ASM
VIZJA i dysponent miejsc ma prawo wykwaterować sprawców z domu studenckiego w trybie
natychmiastowym.
Postanowienia końcowe
§8
Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich mieszkańców ASM VIZJA.
Każdy mieszkaniec ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i potwierdzić ten
fakt własnoręcznym podpisem.
Każdy mieszkaniec ma obowiązek zapoznawać się z ewentualnymi zmianami w niniejszym regulaminie.
Aktualizowana wersja regulaminu jest dostępna w Ekstranecie oraz w Biurze Spraw Studenckich. Zmiany
zaczynają obowiązywać w ciągu dwóch tygodni od daty umieszczenia aktualizowanego regulaminu
w Ekstranecie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
Niniejszy regulamin obowiązuje mieszkańca od momentu podpisania umowy najmu.

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym regulaminem i zobowiązuję się go przestrzegać.
…………………………………………………………...
Data, Podpis
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ZOBOWIĄZANIE
Ja, niżej podpisany Pan/Pani ……………………………………………… zamieszkały
…………………………………………………………………………………………………..
legitymujący/ca się dowodem osobistym seria ………………. na podstawie umowy

najmu lokalu w Akademickiej Sieci Mieszkaniowej WSFIZ oraz Regulaminu ASM
VIZJA niniejszym zobowiązuję się w szczególności do:
a) przestrzegania zasad zakwaterowania i wykwaterowania obowiązujących na
terenie ASM VIZJA,
b) przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony
mienia,
c) dbania o mienie ASM VIZJA, utrzymywania porządku i czystości w pokojach
mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnego użytku oraz do zgłaszania wszelkich
zauważonych usterek technicznych Kierownikowi ASM VIZJA w ciągu 2 dni
od ich zaistnienia,
d) do niezwłocznego powiadamiania Kierownika ASM VIZJA o przebywaniu
osób nieuprawnionych na terenie ASM VIZJA w godzinach od 18.00 do 10.00,
e) nie palenia tytoniu na terenie ASM VIZJA,
f) nie wytwarzania, nie sprzedawania, nie podawania i nie spożywania napojów
alkoholowych i narkotyków na terenie ASM VIZJA,
g) nie udostępniania przyznanych miejsc osobom nieuprawnionym

Oświadczam, że zrozumiałem treść zobowiązania

…………………………………………………………...
Data, Podpis
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