
           Załącznik nr 5 do Regulaminu  

domu studenckiego PWSZ w Koninie 

 

UMOWA NAJMU NR ............................. 

 

Dnia .....................................r. w Koninie zawarto umowę najmu zwaną dalej umową pomiędzy: 

Panią  a Panem/Panią 

 

.............................................................. 

  

...................................................................... 

kierownikiem Domu Studenta nr ......  PWSZ w 
Koninie  

 studentem/studentką Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie, 

 z siedzibą: 
62-510 Konin, ul. ..........................................  

zamieszkałym/zamieszkałą: 
_ _   _ _ _  ................................................. 

ul. ............................................  ....../  ......... 

zwaną dalej Kierownikiem   Zwaną/zwanym  dalej Mieszkańcem  

§ 1 

Niniejsza Umowa określa warunki i zasady udostępnienia  Mieszkańcowi  miejsca pobytowego w Domu 
Studenta nr ...... przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.  

& 2 

1. Miejsce pobytowe w domu studenckim zostaje przyznane Mieszkańcowi po rozpatrzeniu wniosku 
przez Komisję do Spraw Mieszkaniowych Studentów i realizuje się poprzez wydanie klucza do 
pokoju.  

2. Miejsce pobytowe w domu studenckim zostaje przekazane Mieszkańcowi  protokołem zdawczo-
odbiorczym. Protokół jest sporządzany w 2 egzemplarzach i archiwizowany przez Kierownika. 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od.................................... 
do........................................... 

2. W przypadku rezygnacji, przed wcześniejszym terminem określonym w umowie. z przyznanego 
miejsca/sytuacja wyjątkowa/, mieszkaniec zobowiązany jest złożyć u kierownika  podanie tydzień 
przed opuszczeniem miejsca. 

3. W przypadku zamieszkiwania jednego dnia następnego miesiąca mieszkaniec obowiązany jest 
uiścić  opłatę za cały miesiąc. 

§ 4 

Mieszkaniec zamieszka w pokoju.............os przysługuje, mu prawo korzystania z wszelkich 
pomieszczeń udostępnianych dla studentów w domu studenckim.  

§ 5 

1. Za świadczone usługi Mieszkaniec uiści opłatę za miesiąc w wysokości................ 
słownie................................................................................... do 10 dnia każdego miesiąca na 
konto bankowe Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej (blankiet dowodu wpłaty do pobrania     
w portierni domu studenckiego). 



2. Po dokonaniu opłaty Mieszkaniec zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty w portierni 
domu studenckiego.  

 

3. Za przekroczenie terminu płatności PWSZ będzie naliczał odsetki ustawowe. 

4. Zaleganie  przez Mieszkańca z płatnością dwóch  kolejnych opłat miesięcznych skutkuje 
rozwiązaniem niniejszej umowy bez wypowiedzenia z upływem ostatniego dnia miesiąca zalegania 
z płatnością. 

§ 6 

1. Strony zachowują prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, a sądem do 
rozstrzygnięcia tych roszczeń jest właściwy sąd powszechny. 

2. W przypadku rażącego  naruszenia zasad  Regulaminu domu studenckiego umowa może zostać 
jednostronnie rozwiązana przez Kierownika  w trybie natychmiastowym. 

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym, okresem wypowiedzenia. 
4. Do spraw nieuregulowanych umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Kierownik: 

 

 
Imię i Nazwisko, Podpis 

 Mieszkaniec: 

 

 
Imię i Nazwisko, Podpis 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Załącznik nr 6 do Regulaminu  

domu studenckiego PWSZ w Koninie 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
Niniejszym protokołem zostaje przekazane do użytkowania miejsce pobytowe w Domu Studenckim 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 
 

Specyfikacja przekazanych zasobów i mienia: 
 

Wydanie Zwrot 
Poz
. Nazwa zasobu 

Ilość Wartość 
[brutto] 

Stan Ilość Stan 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

RAZEM ILOŚĆ / WARTOŚĆ      

Uwagi dodatkowe:  
 

 

 

 

 

 

Dane Mieszkańca DS: 

Imię i Nazwisko  

Adres Kod________ Miasto__________________ Ulica _______________________ Nr 
_______________ 

Telekontakty Telefon 1 ________________ Telefon 2 __________________ E-mail 
________________________ 
Powyższe dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązujących przepisów prawa 



Niniejszy protokół jest sygnowany w dwóch egzemplarzach i jednocześnie stanowi potwierdzenie zapoznania się i 
przyjęcie przez Mieszkańca DS warunków REGULAMINU DOMU STUDENTA PWSZ w Koninie. 

Odpis REGULAMINU DOMU STUDENTA PWSZ jest załącznikiem do niniejszego Protokołu. 

POTWIERDZENIE WYDANIA POTWIERDZENIE ZWROTU 

DATA WYDANIA: 
 

DATA ZWROTU: 

Wydał: Imię, Nazwisko, Podpis 
 

 

Odebrał: Imię, Nazwisko, Podpis 

 

 

Zwrócił: Imię, Nazwisko, Podpis 

 

 

Odebrał: Imię, Nazwisko, Podpis 

 

 
 
 
 


