
 
Załącznik nr 5 do umowy nr........ 

 

 

Oświadczenie studenta w sprawie zapoznania się z wybranymi przepisami 

dotyczącymi funkcjonowania w społeczności akademickiej UMK 
 

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U.  

z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) zabronione jest posiadanie środków odurzających  

lub substancji psychotropowych. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) 

zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie 

szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych  

i domów studenckich, w miejscach i czasie masowych zgromadzeń oraz w środkach  

i obiektach komunikacji publicznej. Ponadto zabrania się spożywania napojów 

alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych  

do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254 poz. 1700 z późn. zm.) 

zakazuje się nierównego traktowania osób fizycznych ze względu na rasę, 

pochodzenie etniczne lub narodowość w zakresie szkolnictwa wyższego. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553  

z późn. zm.) zabronione jest molestowanie seksualne rozumiane jako każde 

niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej  

lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej 

osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, 

poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się 

składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. 

5. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U.  

z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni 

oraz za czyny uchybiające godności studenta, w tym w szczególności za niewłaściwe 

zachowanie w czasie egzaminu lub testu sprawdzającego, student ponosi 

odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem 

koleżeńskim samorządu studenckiego. 



 
6. Zgodnie z Regulaminem Domu Studenckiego UMK w domu studenckim zabrania się: 

a) zachowania utrudniającego zamieszkiwanie innym mieszkańcom, 

b) zachowania w sposób zakłócający spokój mieszkańców od godz. 23.00  

do godz. 6.00, 

c) wnoszenia i przechowywania przedmiotów, które mogą stanowić 

niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia lub powodować 

niedogodności dla innych mieszkańców, 

d) wprowadzania i trzymania zwierząt, 

e) używania w pokojach kuchenek i grzejników elektrycznych, 

f) samowolnego zakładania, przerabiania oraz naprawiania instalacji 

elektrycznej i gazowej, 

g) przerabiania zamków i dorabiania kluczy, 

h) trwałego dekorowania wnętrza pokoju oraz elewacji budynku bez zgody 

kierownika domu studenckiego. 

W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że mieszkańcy naruszają przepisy 

regulaminu, osoby administrujące domem studenckim, jak również dyżurująca 

recepcjonistka lub portier, mają prawo wstępu do pokoju, którego mieszkańcy 

dopuszczają się przekroczenia dopuszczalnych norm zachowania. Osobom  

tym przysługuje prawo wstępu do pokoju również pod nieobecność mieszkańców  

w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. 

Za zniszczenie lub uszkodzenie pokoju albo jego wyposażania, odpowiedzialność 

ponosi sprawca szkody. W razie niemożności ustalenia sprawcy, za powstałą szkodę 

odpowiadają mieszkańcy danego pokoju. Za szkodę w mieniu w pomieszczeniach 

służących do wspólnego użytku odpowiada bezpośrednio sprawca.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się przytoczonymi wyżej przepisami dotyczącymi 

funkcjonowania w społeczności akademickiej UMK oraz Regulaminem Domu 

Studenckiego UMK.  

 

Imię i nazwisko studenta : _____________________________________ 

 

Podpis: ________________________________ 

Data : ________________________________ 
 


