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z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zaopiniowania przeksztalcenia pokoiw Domu Studenta nr 1

Na podstawie $37 ust. 2 Regulaminu Samozqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego

(Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 22020 r., poz. 455), Zarzqd uchwala, co nastqpuje:

s1

Wyra2a sig pozytywnq opinig na temat zaproponowanego przeksztalcenia 54 pokoi

trzyosobowych, przeznaczonych do zakwaterowania student6w i studentek w Domu Studenta

nr 1 UW na pokoje dwuosobowe wraz z rczpoczeciem roku akademickiego 202212023.

s2

Opinia Pelnomocniczki ds. socjalnych stanowi zalqc.znik do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

s3

Za.6

Kamil Bonas - Przewodniczqcy

Klaudia Nowak

Marcin Osiriski

Malgorzata Wasilewska

Jan Wieczorek

Michal Zinowczyk

Pzeciw: 0

Wstzymujqcych siq: 0



Warszawa, 30 maja 2022 r.

Malgorzata Wasilewska

Pelnomocniczka ds. socjalnych

Zar z4dlu S amorz4du Student6w

Uniwersytetu Warszawskiego

OPINIA

Po analizie i zapoznaniu sig z proponowanymprzez Dom Studenta nr I przeksrtalceniem 54 pokoi

trzyosobowych, przeznaczonych do zakwaterowania student6w w Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu

Warszawskiego na pokoje dwuosobowewrazzrozpoczgciem roku akademickiego202212023 v,ryrtlam

pozytywn4 opinig w tej sprawie.

Pclnornocniczka ds. socjal nyt-h
Zatz4du Sarnorzqd u Studen t 6w

Samorzqd Student6w Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie PrzedmieScie 24, 00-927 Warszawa
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Warszawa, | 6.05.2022 r.

Zarz4d Samorz4du Student6w
Uniwersytetu Warszawskiego

Z wwazami szacunku,

lir

Szanowni Pat'rstwo,

Zwracam sig z uprzejm4 proSbq o opinig dotycz4cq przeksztalcenia 54 pokoi

trzyosobowych, przeznaczonyih do zakwaterowania student6w w Domu Studenta nr I UW na

po koje dwuo so bo w e wr az z r o zW czQc ie m ro ku akade m ic k ie go 2022 I 2023 .

irrosua spowodowana jest chgii4 polepszenia warunk6w bytowych zakwaterowanych w naszym

akademiku student6w.
Z do5wiad czenia lat ubieglych wynika, ze studenci kwaterowani do akademika wykazujq cotaz

mniejsze zainteresowanie zakwaterowaniem w pokojach trzyosobotvych i w_ pierwszej kolejnoSci

pylaiqo moZliwoS6 kwaterunku w pokojach dwuosobowych. Z pewno5ci4 fakt ten wynika m.in z

niewielkiej przestrzeni do dyspozycji ( powierzchnia-pokoju to ok. 16 r# ), jak r6wnie2

dyskomfortu zwi4zane go z dzieleniem pokoju z czasem budzi niepotrzebne

konflikty. W poprzed-nich latach czgsto tgtas mieszkaj4ce w pokojach

tr"yorobo*yctr z'proSb4 o zmiang pokoju najch , motywuj4ce fakt zmiany

niemo 2no 5c i4 poro zumienia sig ze wspo llokatorami.

Bardzo czgstoi6wniez dochodzilo do sytuacji, ze osoby zakwaterowane w pokojach trzyosobowych

faktycznie mieszkaly we dwie, gdy1 nie bylo chqtnych do zakwaterowania, a oplatq za

zakwaterowanie uiszczaly w zmniejsionej wysol oSci w zwiqzku z tym,2e pok6j posiadal status

trzyosobowego, co byto niesprawiedliwe wobec os6b zamieszkuj4cych w pokojach dwuosobowych

i wnoszqcych wY2sze oPlatY.

Propozycja prziksztalcenia pokoi zostala pozytywnie zaopiniowana ptzez Radq Mieszkaricow

Domu Studenta nr l.



Rada Mieszkanc6w
Domu Studenta nr I

Warszawa, 13 maja 2022 r.

Pani ElhbielaWqpowska
Kierownik Domu Studenta nr I UW

Opinia na temat likwidacji pokoi trzyosobowe

Szanowna Pani Kierownik,
W zwiqzku z proSb4 mieszkaric6w rekomendujemy likwidacjg pokoi

trzyosobowych oraz przystosowanie ich do standard6w pokoi
dwuosobowych. Metruz pokoju jest o wiele za maly wzglgdem potrzeb i
czgsto wiqze sig z utrudnieniami. Migdzy innymi brak wystarczaj4cej
ptzesttzeni do przechowywania rzecz1y osobistych oraz do przechowywania
{wnoSci w lod6wce cry przez nieadekwatn4 iloSi biurek w pokoju trzeba
dzieli( sig miejscem do nauki.
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Przewod niczqcy Rady Mieszkancdw
Elhbieta Sosnowska


