
 UNIWERSYTET   
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

 
ZARZĄDZENIE Nr 112 

 
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 9 czerwca 2014 r. 

 
zmieniające zarządzenie nr 86 Rektora UMK z dnia 5 maja 2014 r.  

Regulamin Domu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) 
 

z a r z ą d z a   się, co następuje: 
 

 § 1 
 

W zarządzeniu nr 86 Rektora UMK z dnia 5 maja 2014 r. Regulamin Domu Studenckiego 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do okazania w recepcji dokumentu 

tożsamości oraz podania nazwiska odwiedzanego mieszkańca domu 
studenckiego i numeru jego pokoju. Administracja domu studenckiego 
odnotowuje w księdze odwiedzin imię, nazwisko i numer dokumentu 
tożsamości. Osoba odwiedzająca otrzymuje identyfikator gościa domu 
studenckiego, który zwraca w momencie opuszczania domu studenckiego”. 

2) § 26 otrzymuje brzmienie: 
„1. Za powtarzające się naruszenie niniejszego regulaminu mieszkaniec może być 

pozbawiony miejsca w domu studenckim. 
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, decyzje podejmuje odpowiednio 

dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia na wniosek kierownika 
Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich w Toruniu lub zastępca 
kanclerza ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy na wniosek kierownika 
domu studenckiego Collegium Medicum, po zasięgnięciu opinii rady 
mieszkańców danego domu studenckiego, niezwłocznie zawiadamiając o jej 
wydaniu właściwego dziekana oraz odpowiednio przewodniczącego 
Samorządu Studenckiego lub przewodniczącego Samorządu Studenckiego 
Collegium Medicum. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mieszkaniec może być 
pozbawiony miejsca w domu studenckim ze skutkiem natychmiastowym. 

4. W sprawach, o których mowa w ust. 3, decyzje podejmuje odpowiednio 
dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia na wniosek kierownika 
Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich w Toruniu lub zastępca 
kanclerza ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy na wniosek kierownika 
domu studenckiego Collegium Medicum, niezwłocznie zawiadamiając o jej 
wydaniu właściwego dziekana oraz odpowiednio przewodniczącego 
Samorządu Studenckiego lub przewodniczącego Samorządu Studenckiego 
Collegium Medicum. 
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5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4 przysługuje odwołanie odpowiednio do 
prorektora właściwego ds. studenckich w Toruniu lub pełnomocnika rektora 
ds. studenckich Collegium Medicum w Bydgoszczy, których decyzja jest 
ostateczna. 

6. Pozbawienie miejsca w domu studenckim, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3  
nie wyklucza odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej odrębnymi 
przepisami.” 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi z dniem 9 czerwca 2014 r. 
 
 
 
       R E K T O R 
 
 
 
 prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


