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Zarządzenie nr 46 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 4 lipca 2018 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z 5 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu przyznawania 

doktorantom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

 

Na podstawie § 27 ust. 4a Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia jednolity tekst zarządzenia nr 71 Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu przyznawania 

doktorantom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 lipca 

2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 5 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu przyznawania doktorantom miejsc w domach 

studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

 
 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak



Załącznik do zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 4 lipca 2018 r. 

 

 

Zarządzenie nr 71 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 5 czerwca 2017 roku 

(jednolity tekst) 

 

w sprawie: Regulaminu przyznawania doktorantom miejsc w domach studenckich 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) i § 27 ust. 4a Statutu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego oraz w związku z koniecznością ujednolicenia zasad przyznawania miejsc dla 

doktorantów w domach studenckich zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego może: 

1) ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim; 

2) ubiegać się o przyznanie miejsca w pokoju 1-osobowym, co należy wyraźnie wskazać 

we wniosku. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ustępie poprzedzającym, przysługują również osobom 

przyjętym na pierwszy rok studiów doktoranckich. 

3. Zasad niniejszych nie stosuje się do doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 

Medicum. 

 

§ 2 

 

1. Przyznania miejsc w domach studenckich dokonuje – na okres 9 miesięcy – Rada 

Towarzystwa Doktorantów, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Pomocy Materialnej 

Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

2. W trakcie roku akademickiego miejsce w domu studenckim może przyznać doktorantowi 

Uniwersytetu Jagiellońskiego lub innej uczelni Prezes Towarzystwa Doktorantów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego lub upoważniona przez niego osoba. 

3. Liczbę miejsc w domach studenckich, z których mogą korzystać doktoranci, określa co rok 

Prorektor UJ ds. dydaktyki. 

 

§ 3 

 

1. Przyznając miejsce w domu studenckim Rada Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego kieruje się następującymi kryteriami: 

1) rok studiów; 

2) sytuacja rodzinno-losowa; 

3) praktyki dydaktyczne; 

4) działalność organizacyjna; 

5) osiągnięcia naukowe; 

6) niepełnosprawność doktoranta potwierdzona orzeczeniem stosownego organu. 

2. Szczegółowe kryteria, o których mowa w ust. 1, wraz z przypisaną punktacją, określa Rada 



Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w drodze uchwały. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, po zapoznaniu się 

z  opinią Komisji ds. Pomocy Materialnej Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, może przyznać doktorantowi miejsce z pominięciem kryteriów, o których 

mowa w ust. 1. 

4. Doktorant posiadający adres stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków może 

otrzymać miejsce w domu studenckim po rozpoczęciu roku akademickiego, w miarę 

dysponowania wolnymi miejscami. 

 

§ 4 

 

1. Doktorant może ubiegać się o przyznanie dodatkowego miejsca dla swojego małżonka, 

dziecka lub opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

2. Pierwszeństwo w przyznaniu dodatkowego miejsca przysługuje doktorantowi, którego 

małżonek jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy lub który sprawuje opiekę 

nad dzieckiem. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może ubiegać się o dodatkowe 

miejsce dla siebie. Przyznania dodatkowego miejsca dokonuje, w miarę posiadania wolnych 

miejsc, Rada Towarzystwa Doktorantów w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Pomocy Materialnej 

Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie roku akademickiego 

dodatkowe miejsce może przyznać doktorantowi Prezes Towarzystwa Doktorantów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

§ 5 

 

1. Rada Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ustala w porozumieniu 

z Komisją ds. Pomocy Materialnej Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego terminy: 

1) składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim; 

2) składania odwołań. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, Rada Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego przedkłada niezwłocznie do akceptacji Prorektorowi UJ ds. dydaktyki. 

3. Przyznanie miejsc w domach studenckich dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów 

doktoranckich następuje do 25 września (II tura), a dla doktorantów pozostałych lat studiów 

do 15 lipca (I tura). 

4. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsc w II turze mają osoby przyjęte na pierwszy rok studiów 

doktoranckich. 

 

§ 6 

 

Doktorant traci miejsce w domu studenckim w następujących przypadkach: 

1) niezakwaterowania się w określonym terminie; 

2) ostatecznego skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 

3) wykwaterowania się na własną prośbę; 

4) pozbawienia prawa do zamieszkania w domu studenckim przez Prorektora UJ ds. 

dydaktyki lub Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów; 

5) wydalenia z uczelni. 

 



§ 7 

 

1. Prorektor UJ ds. dydaktyki, na wniosek zarządzającego domem studenckim lub kierownika 

domu studenckiego, po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu Towarzystwa Doktorantów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego może pozbawić doktoranta miejsca w domu studenckim, 

w szczególności gdy: 

1) zalega z opłatą za miejsce w domu studenckim za dwa pełne miesiące; 

2) uzyskał miejsce w domu studenckim na podstawie nieprawdziwych danych; 

3) odstąpił (w tym odpłatnie) swoje miejsce osobie nieuprawnionej do zamieszkania 

w domu studenckim; 

4) rażąco naruszył Regulamin domów studenckich. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prorektor UJ ds. dydaktyki może pozbawić 

doktoranta miejsca w domu studenckim działając z urzędu. O podjętych działaniach 

informuje się niezwłocznie Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

3. Informację o pozbawieniu miejsca w domu studenckim odnotowuje się w systemie USOS. 

4. Rada Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w trakcie roku 

akademickiego Prezes Towarzystwa Doktorantów, może odmówić przyznania miejsca 

doktorantowi, który w poprzednich latach został pozbawiony miejsca w domu studenckim. 

 

§ 8 

 

1. Doktorantom przysługuje odwołanie od rozstrzygnięcia Rady Towarzystwa Doktorantów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego do Komisji Odwoławczej ds. Akademików Towarzystwa 

Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

2. Zasady działania Komisji Odwoławczej ds. Akademików Towarzystwa Doktorantów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zasady składania odwołań od rozstrzygnięć, o których 

mowa w ust. 1, określa Rada Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w formie uchwały. 

3. W przypadku powzięcia informacji o doktorantach nieprzestrzegających zasad ochrony 

przeciwpożarowej lub utrudniających akcję ewakuacyjną Prorektor UJ ds. dydaktyki może 

podjąć decyzję o pozbawieniu miejsca w domu studenckim lub skierowaniu doktoranta na 

szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Odmowa udziału w szkoleniu skutkuje 

utratą miejsca. O podjętych działaniach informuje się Prezesa TD UJ. 

 

§ 9 

 

1. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim należy zarejestrować w systemie 

USOSweb, z zastrzeżeniem ust. 2. Prawidłowo zarejestrowany wniosek ma status 

„Zarejestrowany”. 

2. Doktoranci ubiegający się o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym składają 

wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w wersji papierowej w biurze 

Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a doktoranci-cudzoziemcy 

odbywający studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich – w Dziale 

Obsługi Studentów Zagranicznych, po uprzednim zarejestrowaniu wniosku w systemie 

USOSweb. 

 

§ 10 

 

1. Doktoranci, którym przyznano miejsce w domu studenckim w I turze składania wniosków 



i którzy nie składają odwołania, mają obowiązek potwierdzić rezerwację przyznanego 

miejsca. Brak potwierdzenia rezerwacji miejsca oznacza rezygnację z przyznanego miejsca. 

2. Sposób, miejsce i termin potwierdzania rezerwacji przyznanych miejsc w domu studenckim 

określa Rada Towarzystwa Doktorantów w formie uchwały. Uchwałę należy niezwłocznie 

przedłożyć do akceptacji Prorektorowi UJ ds. dydaktyki. 

 

§ 11 

 

Doktoranci-cudzoziemcy, bez względu na zasady, na których odbywają studia, otrzymują 

miejsca w domach studenckich z puli miejsc przeznaczonych dla obywateli polskich. 

 

§ 12 

 

1. Doktorant, któremu przyznano miejsce w domu studenckim może zakwaterować się do dnia 

ważności skierowania włącznie. 

2. W przypadku niezakwaterowania się doktoranta w terminie określonym w ust. 1 

skierowanie do domu studenckiego wygasa. 

 

§ 13 

 

1. Doktorant w momencie kwaterowania wnosi pełną opłatę za pierwszy miesiąc 

zamieszkania w domu studenckim, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez doktoranta za miejsce w domu studenckim 

ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki po zasięgnięciu opinii właściwego organu Towarzystwa 

Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

3. Opłatę za zamieszkanie w domu studenckim w danym miesiącu doktorant ma obowiązek 

uiścić z góry, w terminie do 10. dnia danego miesiąca, w kasie domu studenckiego lub na 

wskazany rachunek bankowy. 

4. W przypadku zakwaterowania w danym miesiącu przez okres krótszy niż miesiąc, opłata 

ulega odpowiedniemu obniżeniu. Zasady tej nie stosuje się w październiku. 

5. Od nieterminowych opłat zarządzający domem studenckim ma prawo pobierać odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

 

§ 14 

 

1. W domu studenckim można zakwaterować się wyłącznie osobiście. 

2. Zakwaterowanie po upływie ważności skierowania jest możliwe na wniosek złożony 

w okresie ważności skierowania i po otrzymaniu zgody kierownika domu studenckiego. 

 

§ 15 

 

1. Doktorant ma obowiązek wykwaterowania się z domu studenckiego najpóźniej w ostatnim 

dniu okresu zakwaterowania określonym w skierowaniu. 

2. Doktorant może się zwrócić do kierownika domu studenckiego z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na wykwaterowanie w terminie późniejszym. 

3. Przed wykwaterowaniem z domu studenckiego doktorant ma obowiązek rozliczyć się ze 

wszystkich zobowiązań wobec administracji domu studenckiego wynikających 

z Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

 



§ 16 

 

Traci moc zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 2016 roku 

w sprawie Regulaminu przyznawania doktorantom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

 

§ 17 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

 
 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 


