
Uniwersytet Medyczny                                

im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu 

 

 

DOP-122/15 

 

Zarządzenie Nr 19/2015 

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 27 maja  2015 roku 

w sprawie ustalenia: Regulaminu korzystania z depozytu dla mieszkańców Domów 
Studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i 

Regulaminu punktu przechowywania rzeczy znalezionych  Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Na podstawie § 106 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu, zarządza się co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się Regulamin korzystania z depozytu dla mieszkańców Domów Studenckich 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 
Ustala się Regulamin punktu przechowywania rzeczy znalezionych  Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu , który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

 
 

§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych. 

 
 



§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

KANCLERZ 

                                       

 

                                      mgr Bogdan Poniedziałek 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2015 

 

Regulamin korzystania z depozytu dla mieszkańców Domów Studenckich  

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

§1 

1. Regulamin korzystania z depozytu dla mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu określa zasady korzystania z 
pomieszczeń wyznaczonych do składowania mienia, zwanych dalej depozytami oraz 
obowiązki opiekuna depozytu, zwanego dalej „Pracownikiem magazynu”. 

2. Korzystanie z depozytu dokonywane jest wyłącznie na podstawie udostępnienia 
pomieszczenia do ograniczonego w czasie ulokowania w nim rzeczy. 

§2 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Regulamin - Regulamin korzystania z depozytu dla mieszkańców Domów 
Studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 

2) Uczelnia – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 
3) Depozyt – pomieszczenie wyznaczone do składowania mienia; 
4) Pracownik magazynu – osoba wyznaczona do przyjmowania i wydawania 

pozostawionego mienia; 
5) Mienie – mienie mieszkańca przekazywane do depozytu; 



6) Mieszkaniec – student Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu zakwaterowany w DS; 

7) DS – Dom Studencki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu; 

§3 

1. Uprawnieni do korzystania z depozytu są Mieszkańcy, o których mowa w § 2, pkt. 6). 
2. Z depozytu nie mogą korzystać studenci UMP nie posiadający  prawa do zakwaterowania 

w DS-ach. 

§4 

1. Pomieszczenie na depozyt zlokalizowane jest w Magazynie Centralnym Uczelni przy  
ul. Marcelińskiej 27. 

2. Depozyt pozostaje pod opieką pracownika magazynu. Osoba ta nie sprawuje pieczy nad 
rzeczami lokowanymi w depozycie. 

§5 

1. Mieszkaniec chcąc ulokować mienie w depozycie kontaktuje się z pracownikiem 
magazynu, którego dane kontaktowe są podane do wiadomości ogółu mieszkańców przez 
kierowników DS-ów. 

2. W chwili przekazywania mienia do depozytu mieszkaniec zobowiązany jest do: 
a) poświadczenia swojej tożsamości; 
b) zadeklarowania daty odbioru minia z depozytu z uwzględnieniem ust. 3; 
c) złożenia pisemnego oświadczenia w dwóch egzemplarzach wg wzoru, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – jeden egzemplarz oświadczenia pozostaje 
w depozycie, a drugi stanowić będzie podstawę do odebrania mienia z depozytu. 

3. Okres ulokowania mienia w depozycie nie może być dłuższy od przerwy w zajęciach 
dydaktycznych wynikających z organizacji roku akademickiego (np. okres wakacji, czas 
trwania praktyki itp.). 

4. Mienie przekazywane do depozytu musi być zabezpieczone przed uszkodzeniem i 
odpowiednio oznakowane (imię i nazwisko właściciela oraz nr legitymacji studenckiej). 
Ponadto Mieszkaniec zobowiązany jest załączyć wykaz przekazywanego mienia i 
określić jego przybliżoną wartość zgodnie z załącznikiem nr 1. Pracownik magazynu w 
obecności Mieszkańca sporządzi dokumentację fotograficzną deponowanego mienia. 

5. Z uwagi na ograniczoną kubaturę pomieszczenia depozytu liczba oraz wymiary mienia 
pozostawionego przez jednego mieszkańca mogą podlegać ograniczeniu.   

6. Oceny stanu znakowania i zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem dokonuje 
pracownik Magazynu. 

7. Pracownik Magazynu decyduje o rozmieszczeniu mienia w depozycie uwzględniając 
jego wymiary oraz okres na jaki pozostawiane jest mienie. 

8. Zabrania się deponowania: 
a) ważnych dokumentów i materiałów wartościowych takich jak: pieniądze, papiery 

wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną; 



b) materiałów niebezpiecznych (toksycznych, trujących, wybuchowych, odurzających, 
broni palnej itp.); 

c) środków łatwopsujących się takich, jak np. żywność; 
d) mebli 
e) zwierząt 
f) przedmiotów i materiałów zabronionych prawem (np. pochodzących z kradzieży, 

nielegalnych kopii utworów np. muzyki, filmów i oprogramowania; materiałów 
pornograficznych, itp.) 

9. Przechowanie mienia jest odpłatne według obowiązującego cennika stanowiącego 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

§6 

1. Mienie z depozytu wydaje wyłącznie pracownik magazynu  na podstawie oświadczenia 
dowodu zdeponowania mienia. 

2. Osobą uprawnioną do odebrania mienia z depozytu jest właściciel mienia lub osoba przez 
niego upoważniona, której dane osobowe zostały podane przy zdawaniu mienia do 
depozytu.  

3. Osoba odbierająca mienie zobowiązana jest poświadczyć swoje dane personalne 
dokumentem tożsamości. 

4. Mienie nieodebrane w terminie zadeklarowanym przez mieszkańca ulega likwidacji po 
upływie dwóch miesięcy od zadeklarowanego terminu odbioru, na co właściciel wyraża 
zgodę. Likwidacja mienia nastąpi po wcześniejszym dwukrotnym pisemnym lub  
e-mailowym wezwaniu właściciela do odbioru mienia, wysyłanym kolejno w terminach 
14-to dniowych.  

 
§7 

W przypadku uszkodzenia bądź utraty zdeponowanego mienia w depozycie spór rozstrzygany 
będzie polubownie pomiędzy władzami Uczelni a właścicielem mienia. 
 

§8 
Pracownik magazynu: 

1) zapewnia funkcjonowanie depozytu; 
2) dba o należyte zabezpieczenie pomieszczenia depozytu; 
3) niezwłocznie zgłasza Kierownikowi DS-u wszelkie usterki zabezpieczeń depozytu, 
4) prowadzi ewidencję mienia deponowanego i odbieranego z depozytu zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu; 
5) przedkłada mieszkańcowi deponującemu mienie Regulamin do zapoznania się z jego 

treścią; 
6) sprawdza deponowane mienie w zakresie spełniania warunków określonych w §5; 
7) niezwłocznie zgłasza kierownikowi DS-u fakt ujawnienia wśród zdeponowanego 

mienia rzeczy, o których mowa w § 5, ust. 8 . 

§9 



1. Przed zdeponowaniem mienia w depozycie mieszkańcy powinni obowiązkowo zapoznać 
się z Regulaminem i zastosować się do jego postanowień. 

2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu pracownik Magazynu ma prawo 
odmówić przyjęcia mienia do depozytu. 

3. Mieszkaniec ponosi odpowiedzialność za skutki wywołane nieprzestrzeganiem 
postanowień Regulaminu. 

§10 

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają przepisom Kodeksu 
cywilnego. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu korzystania z depozytu dla mieszkańców Domów Studenckich  

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Poznań, dn. ………………….. 

OŚWIADCZENIE – dowód zdeponowania mienia 

Ja, ……………………………… (imię i nazwisko), nr legitymacji studenckiej: ………………..., 
adres E-mail: ……………………. ; adres korespondencyjny: ………………………………. 
oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z depozytu dla mieszkańców 



Domów Studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a 
w szczególności, że zdeponowane przeze mnie mienie, opisane poniżej: 

• nie zawiera: 
a) ważnych dokumentów i materiałów wartościowych; 
b) materiałów niebezpiecznych (toksycznych, trujących, wybuchowych, odurzających, 

broni palnej itp.); 
c) środków łatwopsujących się (np. żywność), zwierząt i mebli 

• zobowiązuję się odebrać w terminie do ………………………………….., za okazaniem 
niniejszego dokumentu oraz poświadczeniem tożsamości; 

• jestem świadom/a, że nieodebranie mienia we wskazanym przeze mnie terminie 
może skutkować jego zniszczeniem, na co wyrażam zgodę 

Do odbioru mienia upoważniam: …………………………………………………………..                       
                                                                                               (imię i nazwisko, e-mail) 

 

 EWIDENCJA MIENIA 

DEPONOWANEGO I ODBIERANEGO Z DEPOZYTU 

 

Nazwisko i imię 

Nr legitymacji studenckiej 

 

  

 

Kierunek studiów  

rok nauki 

 

 

Specyfikacja deponowanego 
mienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ……………………………………………………….…. 
2. ………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………….. 
6. ………………………………………………………….. 
7. ………………………………………………………….. 
8. ………………………………………………………….. 
9. ………………………………………………………….. 
10. ………………………………………………………….. 
11. ………………………………………………………….. 
12. …………………………………………………………. 
13. …………………………………………………………. 
14. …………………………………………………………. 
15. …………………………………………………………. 
16. …………………………………………………………. 
17. …………………………………………………………. 
18. …………………………………………………………. 



 

 

 

 

 

Szacunkowa wartość mienia  

 

Data przyjęcia mienia do 
depozytu 

 

 

Deklarowana data 

odbioru mienia 

 

 

Podpis deponującego mienie  

 

Podpis pracownika magazynu  

 

Data faktycznego odbioru 
mienia 

 

Podpis odbierającego mienie 

 

 

Podpis pracownika magazynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu korzystania z depozytów w Domach Studenckich  

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

 

  

 

Cennik za przechowanie mienia w depozycie  

obowiązujący w roku akademickim 2014 / 2015 

 

 

 

1. Za jedną sztukę zdeponowanego mienia   0,00 zł dziennie 
2. Za jeden karton/opakowanie zdeponowanego mienia  0,00 zł dziennie 
3. Za jedną sztukę zdeponowanego sprzętu RTV lub AGD 0,00 zł dziennie  

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

………………………… 



 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2015 
 

REGULAMIN 
Punktu Przechowywania Rzeczy Znalezionych 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

§1 

1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dalej zwany 
„Uczelnią”, prowadzi Punkt Przechowywania  Rzeczy  Znalezionych  zwany  dalej  
„Biurem” zlokalizowany w Magazynie Centralnym przy ul. Marcelińskiej 27. 

2. Za znalazcę rzeczy uznaje się pracownika, studenta lub słuchacza studiów doktoranckich 
Uczelni. 

 
§2 



Regulamin niniejszy określa zasady przyjmowania, przechowywania i wydawania rzeczy 
znalezionych na ternie Uczelni. 
                                                                         

§3 
Przedmiotem działalności Biura jest: 

1) przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych na terenie Uczelni; 

2) udzielanie informacji o rzeczach znalezionych; 

3) poszukiwanie właścicieli zaginionych rzeczy, 

4) wydawanie rzeczy znalezionych, 

5) likwidacja niepodjętych rzeczy znalezionych. 

 

§4 

1. Rzeczy znalezione przyjmuje pracownik Biura (Załącznik nr 2). 
2. Biuro przechowuje rzeczy znalezione w pomieszczeniu zamkniętym, w warunkach 

zapewniających ich bezpieczeństwo i trwałość do czasu: 
1. odbioru przez właściciela, 
2. odbioru po spełnieniu określonych warunków przez znalazcę, 
3.  likwidacji lub zbyciu na rzecz instytucji charytatywnych niepodjętych rzeczy 

znalezionych. 
3. Biuro podejmuje poszukiwania osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni ogłoszenia o rzeczach 
znalezionych przechowywanych w Biurze. 

4. W przypadku gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy znalezionej jest znana, Biuro 
wzywa niezwłocznie tę osobę do odbioru rzeczy znalezionej listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru.  

 

§5 

1. Biuro przyjmuje rzeczy znalezione na terenie Uczelni takie jak: 
1) telefony komórkowe, nośniki informacji, aparaty fotograficzne, laptopy, tablety, 

rowery, itp. których orientacyjna wartość rynkowa przekracza 200,00 zł (słownie 
złotych: dwieście zł) 

2) dowody tożsamości i inne dokumenty umożliwiające identyfikacje właściciela, 
3) pozostałe rzeczy, takie jak: torebki, saszetki, odzież wierzchnią, obuwie itp. 

2. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub 
artystyczną znalazca powinien oddać niezwłocznie na przechowanie właściwemu 
organowi państwowemu – Biuro Rzeczy Znalezionych, Poznań, Plac Kolegiacki 17, pok. 
35, tel. (61) 878 53 82. 

 

§6 

Biuro odmawia przyjęcia rzeczy w przypadku gdy rzecz (Załącznik nr 2): 

1. nie posiada żadnej wartości, 
2. została znaleziona poza Uczelnią 



3. istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności, 
4. należy do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych, 
5. ma takie własności, że przechowywanie nie jest możliwe, 
6. ma takie właściwości, że własność z mocy prawa przechodzi na Skarb Państwa. 
 

§7 

Biuro nie przechowuje zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska. 
 

§8 
1. Przyjęcie rzeczy do Biura potwierdza  podpisem na oświadczeniu znalazca (Załącznik  

nr 1). 
2. Poświadczenia przechowuje się w ewidencji Biura. 
  

 

§9 

Biuro prowadzi ewidencję komputerową rzeczy znalezionych zawierającą następujące dane: 

1) liczba porządkowa z zastrzeżeniem pkt. 2, 
2) data przyjęcia do przechowania, 
3) imię, nazwisko i adres znalazcy lub nazwa i siedziba podmiotu, 
4) opis rzeczy z uwzględnieniem rodzaju i ilości, 
5) miejsce przechowywania, 
6) dane osoby uprawnionej do odbioru, 
7) data wydania rzeczy, 
8) data przejścia rzeczy na własność znalazcy, 
9) sposób i data dokonania likwidacji rzeczy przyjętych do przechowania, 
10) inne wyżej nie sklasyfikowane uwagi. 

  

 

§10 

1. Koszty przechowywania oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty 
czynności, o których mowa w § 4, ust. 3 i 4  ponosi osoba uprawniona do odbioru rzeczy. 

2. Koszt przechowywania rzeczy wynosi 5,00  zł za każdy miesiąc. 
3. Koszt przechowywania rzeczy nalicza się za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania. 

  

§11 

W związku z wydaniem rzeczy  pracownik Biura jest obowiązany do: 

1) ustalenia tożsamości osoby uprawnionej, 
2) wystawienia oświadczenia o odbiorze rzeczy znalezionej z uwzględnieniem daty, 

miejsca i cech charakterystycznych rzeczy - wzór oświadczenia stanowi załącznik  
Nr 3 do niniejszego regulaminu, 

3) sprawdzenia prawdziwości treści oświadczenia ze stanem faktycznym wynikającym          
z zapisów ewidencyjnych w księgach Biura, 



4) pouczenia o przysługujących znalazcy uprawnieniach i  ewentualnie odebrania 
pisemnej zgody  na udostępnienie mu danych osobowych, 

 

§12    

1. Rzeczy, o których mowa w § 5 ust.1, pkt. 1) przechowywane są przez okres 90 dni, licząc 
od dnia następnego po przyjęciu rzeczy do przechowania. 

2. Nieodebrane przez właścicieli w okresie 90 dni od powiadomienia dokumenty, o których 
mowa w § 5, ust.1, pkt 2) odsyła się do wystawców. W przypadku gdy właściciel 
dokumentu powiadomi pisemnie lub telefonicznie, że rezygnuje z ich odbioru, dokumenty 
niezwłocznie wysyła się do wystawcy. 

3. Rzeczy, o których mowa w § 5, ust. 1, pkt 3) przechowywane są przez okres 21 dni, licząc 
od dnia następnego po przyjęciu rzeczy do przechowania. 

4. Po okresach określonych w ust. 1 i 3  rzeczy oddane do przechowania mogą zostać 
przekazane na cele charytatywne lub zlikwidowane. 

 

§13 

1. Znalazcę, który zastrzegł sobie wypłatę znaleźnego powiadamia się o wydaniu rzeczy 
uprawnionemu. 

2. Dane osoby uprawnionej udostępnia się znalazcy w przypadku gdy: 
1. osoba uprawniona do odbioru rzeczy wyraziła zgodę na udostępnienie tych danych, 
2. po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znalazcy o udostępnieniu danych osobowych. 

 

  
Załącznik: 

1) Załącznik nr 1 - wzór poświadczenia znalezienia rzeczy 
2) Załącznik nr 2 - decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia rzeczy do Punktu 

Przechowania Rzeczy Znalezionych. 
3) Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o odbiorze rzeczy znalezionej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

POŚWIADCZENIE ZNALEZIENIA RZECZY 

 

DATA ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA …………………………… 

 

OPIS RZECZY ZNALEZIONEJ  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

CZAS I MIEJSCE ZNALEZIENIA 

 

……………………………………………………………………………………………………………
………… 

 

DANE ZNALAZCY 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
……………………………………………………………………………………………… 

 



ADRES  
……………………………………………………………………………………………………………     

 

OŚWIADCZAM, ŻE NIE WIEM KTO JEST UPRAWNIONY DO ODBIORU ZNALEZIONEJ 
RZECZY/ NIE ZNAM MIEJSCA ZAMIESZKANIA OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU 
ZNALEZIONEJ RZECZY. 

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZA ZNALEZIONE RZECZY ŻĄDAM ZNALEŹNEGO                       
TAK/NIE 

 

 

………………………………….                         
data i podpis znalazcy 

             

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

DECYZJA O PRZYJĘCIU LUB ODMOWIE PRZYJĘCIA RZECZY DO  

PUNKTU PRZECHOWANIA RZECZY ZNALEZIONYCH 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………
………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………
…………. 

 



 

                                             

data i podpis odpowiedzialnego pracownika 

 

 

 

 

 

Kwituję odbiór zawiadomienia o znalezieniu rzeczy 

 

 

………………………………………………………   

                   data i podpis znalazcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODBIORZE RZECZY ZNALEZIONEJ 

 

 

DATA ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ …..…………………………….. 

 

OPIS RZECZY ZNALEZIONEJ  

 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

DANE ODBIORCY 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 



OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO ODBIORU RZECZY 
ZNALEZIONEJ 

 

 

……………………………………………… 

                                                                data i podpis odbiorcy 

 

 

………………………………………………   

                                         Data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 


