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ROZPORZĄDZENIE 

Zarządu Głównego Samorządu Studentów 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

REGULAMIN 

przydziału i korzystania z szafek studenckich w Samodzielnym  

Szpitalu Klinicznym UCK WUM przy ulicy Banacha 1a 

 

 

 

§1. 

Niniejszy Regulamin określa zasady przydziału i korzystania z szafek studenckich w Samodzielnym 

Szpitalu Klinicznym UCK WUM przy ulicy Banacha 1a, zwanych dalej SZAFKAMI. 

 

§2. 

Administratorem szafek studenckich jest Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego. 

 

§3. 

1. Samorząd Studentów udostępnia szafki studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

zwanymi dalej LOKATORAMI, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Korzystanie z szafek studenckich jest nieodpłatne. Zabroniona jest sprzedaż i pobieranie opłat przez 

lokatorów szafek. 

3. Lokatorowi przyłapanemu na próbie sprzedaży lub pobrania opłaty za wypożyczenie szafki 

natychmiastowo odbiera się prawo korzystania z szafki. 

 

§4. 

1. Szafki wynajmuje się lokatorom na okres 1 roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 czerwca. 

2. Każda szafka musi mieć dwóch lokatorów. 

 

§5. 

1. Przydziału szafek dokonuje się poprzez przedłużenie użytkowania szafek przez obecnych lokatorów 

oraz losowanie nowych lokatorów spośród osób, które zgłoszą się w terminie w formularzu 

zgłoszeniowym umieszczonym na stronie internetowej i mediach społecznościowych Samorządu 

Studentów. 
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2. Przedłużenia użytkowania szafki dokonać można za pomocą formularza rozesłanego na adresy 

mailowe obecnych lokatorów. 

3. Nieprzedłużenie użytkowania szafki oznacza rezygnację z użytkowania szafki oraz obowiązek 

zabrania swoich rzeczy i kłódki w terminie do 30 czerwca br. 

4. Przedłużający oraz zgłaszający się mają obowiązek zaakceptować politykę prywatności i udzielić 

zgody na przechowywanie danych osobowych administratorowi szafek. 

5. Nowi lokatorzy zobowiązani są do założenia swojej kłódki na szafkę w terminie nie dłuższym niż 2 

tygodnie od opublikowania listy lokatorów. Samorząd Studentów nie gwarantuje, że po przekroczeniu 

tego terminu szafka nie zostanie zajęta przez osoby nieupoważnione. 

 

§6. 

Lokatorzy zobowiązani są do dbania o stan najmowanych im szafek. Wszelkie uszkodzenia szafek 

należy zgłaszać niezwłocznie Samorządowi Studentów WUM na adres mailowy: 

szafki.banacha@wum.edu.pl, który to zgłosi usterkę właścicielowi szafek, calem dokonania przez niego 

niezbędnych napraw. 

 

§7. 

Umożliwia się, a nawet zachęca się do udostępniania szafek przez ich lokatorów innym studentom, z 

zastrzeżeniem par. 3 ust. 2. Faktu tego nie trzeba nigdzie zgłaszać. 

 

§8. 

Samorząd Studentów nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach. Lokatorzy pozostawiają swoje 

rzeczy na własne ryzyko i sami odpowiadają za zabezpieczenie szafki. 

 

§9. 

1. Lokatorzy są zobowiązani do zwolnienia szafki w terminie do 30 czerwca roku akademickiego, na 

który przyznana została im szafka. 

2. Kłódki na szafkach pozostawione po 30 czerwca zostaną przecięte, a rzeczy pozostawione w szafkach 

uznane za porzucone i przekazane przez administratora szafek do utylizacji. 

3. Osoby, które nie wywiążą się z obowiązku zwolnienia szafki w terminie zostaną pozbawione prawa 

ponownego ubiegania się o przydzielenie szafki. 

 

§10. 

Wszelkie spory związane z szafkami należy zgłaszać do Samorządu Studentów za pośrednictwem 

adresu email: szafki.banacha@gmail.com. 
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§11. 

Kwestie nieujęte tym Regulaminem każdorazowo rozstrzyga Zarząd Główny Samorządu Studentów. 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Zarządu Głównego Samorządu Studentów 

/~*~/ 

Andrzej Patyra 


