Zarządzenie nr 72
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia lub wyłączenia stosowania niektórych
zasad zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), zarządzam
co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 39 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 marca
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia lub wyłączenia stosowania niektórych zasad
zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.), wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.
1. W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w Domach Studenta
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, Sosnowiec, Cieszyn), zwanych dalej:
DS oraz w Domach Asystenta, zwanych dalej DA:
1) zakazuje się:
a) odwiedzin osób mieszkających w poszczególnych DS/DA, w tym mieszkańców
z innych DS/DA,
b) przebywania i przemieszczania się w budynku DS/DA, w częściach
przeznaczonych do ogólnego użytku (nie dotyczy pomieszczeń przeznaczonych
do wyłącznego użytku przez jedną osobę), jednocześnie przez więcej niż dwie
osoby,
c) wyjazdów do miejsca zamieszkania lub innego miejsca pobytu, mieszkańcom,
którzy deklarowali konieczność pozostania w DS/DA, w związku z brakiem
innych możliwości zamieszkania poza akademikiem,
Wobec mieszkańców, którzy nie będą przestrzegali wyżej wymienionych zakazów,
będą wyciągane konsekwencje, włącznie z wykwaterowaniem.

2) nakazuje się:
a) ograniczyć do niezbędnego minimum częstotliwość wychodzenia z DS/DA,
zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia,
b) przebywanie i przemieszczanie się w budynku DS/DA, w częściach
przeznaczonych do ogólnego użytku (nie dotyczy pomieszczeń przeznaczonych
do wyłącznego użytku przez jedną osobę), jednocześnie tylko przez dwie osoby
w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od siebie;
3) zaleca się:
a) zgodnie z wydawanymi komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego
zwiększyć częstotliwość mycia rąk, zachowanie szczególnej higieny i estetyki
korzystając z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego (wspólnego)
użytku, zachowanie odległości w kontaktach od 1 do 2 metrów,
b) postępować zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia podawanymi na bieżąco
w komunikatach ogłaszanych za pośrednictwem środków masowego przekazu.
2. Mieszkańcom DS/DA zapewnia się możliwość pomiaru temperatury ciała (termometrem
bezdotykowym dostępnym na portierni) w przypadku zauważenia niepokojących sygnałów
zdrowotnych. W razie stwierdzenia podwyższonej temperatury mieszkaniec zobowiązany
jest do niezwłocznego skontaktowania się z właściwymi organami inspekcji sanitarnoepidemiologicznej oraz Administracji DS/ DA.”
2) dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a”
„1. Po 24 maja 2020 roku, w szczególnych, indywidualnych przypadkach będzie możliwość
skorzystania doraźnie, tzn. w ciągu kilku dni, z zakwaterowania się w DS Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
2. Szczególne okoliczności skorzystania z dobowego zakwaterowania to np.:
1) przystąpienie do egzaminów i zaliczeń końcowych, w sytuacji braku innej
możliwości;
2) załatwienia spraw studenckich;
3) uczestnictwo w zajęciach, które nie mogą się odbyć w systemie zdalnym, np.
laboratoria, ćwiczenia terenowe, itp.;
4) przystąpienie do egzaminu dyplomowego;
5) inne okoliczności związane z tokiem studiów.
3. Powyższe możliwości zakwaterowania dostępne będą wyłącznie dla studentów
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy wykwaterowali się lub opuścili DS oraz
obecnie przebywających na terenie Polski.
4. Zakwaterowanie możliwe będzie po uprzednim poinformowaniu administratora
właściwego DS, najlepiej drogą mailową, wskazując jednocześnie cel zakwaterowania.

5. Opłata za każdą dobę obowiązuje wg tabeli opłat dobowych dla studentów, odpowiednio
do właściwego Domu Studenta, skalkulowanych na rok akademicki 2019/2020, które
dostępne są pod linkiem:
1) dla Domów Studenta w Katowicach i w Sosnowcu:
http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/tabela_oplat_ds__1wrzesnia_2019.pdf
2) dla Domów Studenta w Cieszynie:
http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/tabela_oplat_w_ds_us_cieszyn_od_1.
09.2019.pdf
6. Studenci, którzy zgłoszą potrzebę zakwaterowania w DS, nie będą ponosić opłaty za cały
miesiąc, lecz wyłącznie za faktyczny czas zamieszkania.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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