
 

75.0200.43.2018 

 
 

Zarządzenie nr 60 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 1 sierpnia 2018 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z 17 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania 

studentom 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 44 Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania 

studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych: 

1) zarządzeniem nr 73 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 września 2016 roku 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 czerwca 

2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach 

studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego; 

2) zarządzeniem nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 czerwca 2017 roku 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 czerwca 

2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach 

studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego; 

3) zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2018 roku 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 czerwca 

2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach 

studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

z up. Rektora UJ 

Prorektor UJ ds. badań naukowych  

i funduszy strukturalnych 

 

 
 

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn 



 

Załącznik do zarządzenia nr 60 Rektora UJ z 1 sierpnia 2018 roku 

 

 

Zarządzenie nr 44 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 17 czerwca 2016 roku 

(jednolity tekst) 

 

w sprawie: Regulaminu przyznawania studentom 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. 4 Statutu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego oraz w związku z koniecznością ujednolicenia zasad przydzielania 

i korzystania z miejsc w domach studenckich zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zarządzenie określa zasady przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

2. Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum regulują odrębne przepisy. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) skierowaniu – rozumie się przez to przydział miejsca w domu studenckim dokonany 

przez właściwy organ Samorządu Studentów UJ oraz inne jednostki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na podstawie odpowiednich przepisów; 

2) ważności skierowania – rozumie się przez to okres, w którym student ma prawo się 

zakwaterować po otrzymaniu skierowania; 

3) blokadzie miejsc – rozumie się przez to ostatni dzień ważności skierowania dla 

studentów, którzy otrzymali miejsce w I, II i III turze, o których mowa w § 7 ust. 3 

niniejszego zarządzenia. 

 

Rozdział I. Przyznawanie miejsca w domu studenckim 

 

§ 3 

 

1. Student może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim w roku akademickim 

na okres 9 miesięcy, z możliwością zakwaterowania podczas letniej sesji poprawkowej, pod 

warunkiem, że w momencie kwaterowania będzie posiadał status studenta. 

2. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu 

codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie, i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 

3. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie zasad obowiązujących  przy ustalaniu 

prawa do otrzymywania stypendium socjalnego, działając w oparciu o Regulamin ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyjęty w trybie 



 

art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązujący 

w danym roku akademickim. 

 

§ 4 

 

1. Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu miejsca w domu 

studenckim jest dochód netto przypadający na członka rodziny studenta oraz odległość 

z miejsca zamieszkania do uczelni. 

2. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ może ustalić próg dochodu 

netto przypadającego na członka rodziny studenta, poniżej którego student jest uprawniony 

do otrzymania miejsca w domu studenckim. 

3. Student nie może otrzymać miejsca w domu studenckim, jeżeli posiada adres stałego 

zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków lub gmin ościennych: Zielonki, 

Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, 

Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś. Student 

posiadający adres stałego zamieszkania w wymienionych gminach może otrzymać miejsce 

w domu studenckim w szczególnie uzasadnionych przypadkach. O przyznaniu miejsca 

decyduje Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ. Oświadczenie 

określone w § 4 ust. 8 nie jest wymagane. 

4. Dodatkowymi kryteriami przyznania miejsca w domu studenckim są: posiadanie statusu 

studenta studiów stacjonarnych oraz szczególna sytuacja studenta (np. sieroctwo, 

niepełnosprawność). 

5. Student studiów niestacjonarnych może otrzymać miejsce w domu studenckim 

w przypadku niewykorzystania miejsc w domach studenckich przez studentów studiów 

stacjonarnych. 

6. O przyznaniu miejsca w domu studenckim zgodnie z preferencjami studenta określonymi 

we wniosku, decyduje liczba punktów uzyskanych przez studenta, w szczególności za: 

1) rok studiów studenta UJ (zgodnie z kierunkiem studiów, na którym został złożony 

wniosek o miejsce w domu studenckim); 

2) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu; 

3) otrzymywanie w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który student 

ubiega się o przyznanie miejsca w domu studenckim, stypendium rektora dla 

najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 

4) działalność w Samorządzie Studentów UJ w roku akademickim poprzedzającym rok 

akademicki, na który miejsce ma być przyznane, potwierdzona przez przewodniczącego 

Samorządu Studentów UJ. Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 

może potwierdzić działalność osób działających w Samorządzie Studentów UJ danego 

wydziału; 

5) działalność w kole naukowym w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, 

na który miejsce ma być przyznane, potwierdzona przez przewodniczącego Rady Kół 

Naukowych UJ lub przez opiekuna naukowego koła; 

6) dodatkowa działalność w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który 

miejsce ma być przyznane. 

7. Szczegółowe kryteria, o których mowa w ust. 6, wraz z przypisaną punktacją, zostały 

określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

8. Do wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim student załącza oświadczenie 

o braku adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków lub gmin 

ościennych według wzoru ustalonego we właściwym regulaminie ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 



 

§ 5 

 

1. W okresie przerwy wakacyjnej student może zostać zakwaterowany w domu studenckim 

na zasadach ustalonych przez Prorektora UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z zarządzającym 

domem studenckim i po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu 

Studentów UJ, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

2. Pierwszeństwo w zakwaterowaniu w domu studenckim w okresie przerwy wakacyjnej 

przysługuje studentowi, który: 

1) wykonuje prace społeczne na rzecz Uczelni potwierdzone przez Przewodniczącego 

Samorządu Studentów UJ; 

2) jest cudzoziemcem i udokumentuje konieczność pozostania w okresie przerwy 

wakacyjnej w Polsce; 

3) ubiega się o zakwaterowanie w domu studenckim na okres przerwy wakacyjnej z innych 

szczególnie uzasadnionych powodów. 

3. W przypadku nieustalenia zasad w trybie ust. 1, warunki zakwaterowania w domu 

studenckim w okresie przerwy wakacyjnej określa Prorektor UJ ds. dydaktyki, po 

zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ. 

 

§ 6 

 

Wydziałową Komisję Ekonomiczną powołuje dziekan na wniosek Przewodniczącego 

Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego 

Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ. W skład Wydziałowej Komisji 

Ekonomicznej wchodzi koordynator ds. pomocy materialnej i przedstawiciele studentów 

danego wydziału. Studenci stanowią większość składu Komisji. 

 

§ 7 

 

1. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną 

Samorządu Studentów UJ w oparciu o kryteria, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 oraz w § 4, 

zgodnie z uzyskaną przez studenta liczbą punktów wynikającą ze spełnienia punktowanych 

kryteriów, określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2. Uczelniana Komisja Ekonomiczna może odmówić przyznania miejsca studentowi, który 

w poprzednich latach został pozbawiony miejsca w trybie § 23 lub utracił miejsce w trybie 

§ 22 pkt 5. Informację o pozbawieniu miejsca odnotowuje się w USOS. 

3. Miejsca w domach studenckich przyznawane są w ramach trzech tur składania wniosków: 

w turze I (przełom czerwca i lipca) przyznaje się nie więcej niż 55% miejsc znajdujących 

się w dyspozycji Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ; w turze II 

(wrześniowej – do 20 września) przyznaje się nie więcej niż 85% pozostałych wolnych 

miejsc; w turze III (wrześniowej – po 21 września) przyznaje się pozostałe wolne miejsca 

najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem kwaterowania w domach studenckich na dany rok 

akademicki. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim w II i III turze 

przyznawania miejsc mają studenci przyjęci na I rok studiów. 

4. Wydziałowe Komisje Ekonomiczne Samorządu Studentów UJ przygotowują do 

rozpatrzenia przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ wnioski 

złożone przez studentów. 

5. Zasady oraz tryb przyznawania pokoi jednoosobowych w domach studenckich UJ określa 

Regulamin przyznawania pokoi jednoosobowych w Domach Studenckich UJ. 

6. Prorektor UJ ds. dydaktyki, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną 

Samorządu Studentów UJ, ustala: 



 

1) terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim; 

2) terminy przyznawania miejsc w domach studenckich; 

3) terminy składania wniosków, o których mowa w § 13. 

7. Terminy, o których mowa w ust. 3, ogłasza się na stronie internetowej Działu Spraw 

Studenckich, Samorządu Studentów UJ oraz na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych 

domów studenckich. 

 

§ 8 

 

1. Student może otrzymać dla siebie jedno miejsce w domu studenckim. 

2. Student może ubiegać się o kolejne miejsca w domu studenckim dla: 

1) niepracującego małżonka; 

2) dziecka studenta; 

3) opiekuna osoby niepełnosprawnej, jeśli student wnioskodawca takiej opieki wymaga. 

3. Student może ubiegać się o dodatkowe miejsca w domu studenckim również dla 

pracującego małżonka i dziecka, o ile osoby te zostaną zakwaterowane ze studentem- 

wnioskodawcą. 

4. Dodatkowe miejsca, o których mowa w ust. 2 i 3, przyznaje studentowi Uczelniana Komisja 

Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ, o ile stan wolnych miejsc w domu studenckim na 

to pozwala. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 2 i 3, zobowiązane są do udostępnienia danych osobowych 

koniecznych do zakwaterowania w domu studenckim i wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Uniwersytet Jagielloński i upoważnione przez niego podmioty 

w celu wydania skierowania i zakwaterowania. Dane osoby niepełnoletniej przekazuje 

i wyraża zgodę na ich przetwarzanie opiekun prawny. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student przebywający na urlopie od zajęć może 

otrzymać miejsce w domu studenckim, o ile liczba wolnych miejsc na to pozwala. 

 

§ 9 

 

1. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na wniosek studenta. 

2. Wzory wymaganych dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji materialnej studenta 

znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

3. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim należy złożyć w formie papierowej 

u koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale, po uprzednim wypełnieniu formularza 

w systemie USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). 

4. Student wskazuje we wniosku preferowaną kolejność domów studenckich, w których 

ubiega się o przyznanie miejsca na dany rok akademicki. 

5. Do wniosku należy dołączyć dokumentację, na podstawie której można określić sytuację 

finansową rodziny studenta, zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

6. Po zakończeniu drugiej tury przyznawania miejsc w domach studenckich, studenci mogą 

składać wnioski przez system USOSweb bez uzupełniania informacji o dochodach oraz 

składania oświadczenia określonego w § 4 ust. 8. Osoby, które złożyły wniosek 

z uzupełnieniem informacji o dochodach oraz przedstawiły oświadczenie określone w § 4 

ust. 8 mają pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w domu studenckim. Informacja 

o dochodach podlega zatwierdzeniu przez wydziałowego koordynatora ds. pomocy 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/


 

materialnej również w trakcie roku akademickiego. 

7. Student we wniosku może wskazać innego studenta lub studentów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, z którymi chciałby zamieszkać w jednym domu studenckim. Osoby, które 

wskażą na siebie we wniosku otrzymają miejsca w jednym domu studenckim ustalonym na 

podstawie liczby punktów, o których mowa w § 4 ust. 6, osoby, która uzyskała ich najmniej.  

 

§ 10 

 

1. Studenci-cudzoziemcy, za wyjątkiem studentów-cudzoziemców rozpoczynających po raz 

pierwszy naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim, składają wniosek o przyznanie miejsca 

w domu studenckim w formie papierowej u wydziałowego koordynatora ds. pomocy 

materialnej, po uprzednim wypełnieniu formularza za pośrednictwem systemu USOSweb 

(https://www.usosweb.uj.edu.pl). 

2. Studenci-cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich, za wyjątkiem studentów-cudzoziemców rozpoczynających po raz 

pierwszy naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymują miejsce w domu studenckim na 

podstawie kryteriów, o których mowa w § 4. 

 

§ 11 

 

1. Studenci-cudzoziemcy rozpoczynający po raz pierwszy naukę w Uniwersytecie 

Jagiellońskim składają wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim wyłącznie 

w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza w systemie USOSweb. 

2. Studentom-cudzoziemcom rozpoczynającym po raz pierwszy naukę w Uniwersytecie 

Jagiellońskim miejsca w domu studenckim przyznaje Dział Obsługi Studentów 

Zagranicznych. 

3. Studenci-cudzoziemcy rozpoczynającym po raz pierwszy naukę w Uniwersytecie 

Jagiellońskim bez odpłatności za studia mają pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca przed 

studentami rozpoczynającymi studia na zasadach odpłatności. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

studiów jednolitych magisterskich. 

 

§ 12 

 

1. Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu miejsca w domu studenckim jest dostępna 

w systemie USOSweb na indywidualnym koncie wnioskodawcy po rozdysponowaniu 

miejsc. 

2. Student, który zrezygnuje z otrzymanego miejsca w domu studenckim przed dokonaniem 

zakwaterowania, jest zobowiązany zgłosić ten fakt za pośrednictwem systemu USOSweb. 

 

§ 13 

 

1. Studenci, którym Uczelniana Komisja Ekonomiczna nie przyznała miejsca w domu 

studenckim, mogą wystąpić o ponowne rozpatrzenie wniosku w terminach ustalonych na 

podstawie § 7 ust. 6. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w systemie USOSweb. 

3. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ rozpatruje wnioski w terminie 

14 dni od upływu terminów, o których mowa w ust. 1. 

 

 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/


 

§ 14 

 

1. Miejsce w domu studenckim w trakcie roku akademickiego przyznaje Uczelniana Komisja 

Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ na ustalonych dyżurach, w miarę posiadania 

wolnych miejsc. 

2. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim student UJ przedkłada Uczelnianej 

Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ w formie papierowej na dyżurze po 

uprzednim wypełnieniu wniosku w USOSweb. 

3. Studenci innych uczelni mogą otrzymać miejsce w domu studenckim UJ w trakcie roku 

akademickiego, o ile stan wolnych miejsc na to pozwala. Studenci ci, wraz z wnioskiem 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, składają kserokopię obu stron 

ważnej legitymacji studenckiej oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Miejsce w domu studenckim UJ może otrzymać student innej uczelni, który jest pełnoletni. 

5. Student innej uczelni otrzymuje miejsce w domu studenckim UJ na okres ważności 

okazanej wraz z wnioskiem legitymacji studenckiej. W celu przedłużenia zakwaterowania 

do końca roku akademickiego, na który przyznano miejsce, student zobowiązany jest 

przedłożyć ważną legitymację studencką lub zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu 

studenta na dany okres. 

 

§ 15 

 

1. Student, któremu przyznano miejsce w domu studenckim, może starać się o zmianę 

przydziału miejsca przed rozpoczęciem kwaterowania za pośrednictwem odpowiedniego 

formularza w USOSweb. 

2. W trakcie roku akademickiego student, któremu przyznano miejsce w domu studenckim 

może ubiegać się o jego zmianę rejestrując nowy wniosek w USOSweb. Zmiany przydziału 

dokonuje Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów w trakcie 

wyznaczonych dyżurów. 

 

Rozdział II. Kwaterowanie, wykwaterowanie i wnoszenie opłat za miejsce w domu 

studenckim 

 

§ 16 

 

Student, któremu przyznano miejsce w domu studenckim jest zobowiązany do zapoznania się 

z treścią i przestrzegania obowiązujących w danym domu studenckim regulacji, 

w szczególności z Regulaminem domu studenckiego, co poświadcza własnoręcznym 

podpisem. 

 

§ 17 

 

1. Kwaterowanie studenta w domu studenckim dokonywane jest przez administrację domu 

studenckiego. 

2. Przyznanie studentowi miejsca w konkretnym pokoju dokonywane jest przez Radę 

Mieszkańców Domu Studenckiego. 

3. Rada Mieszkańców Domu Studenckiego przydziela miejsca w konkretnym pokoju 

uwzględniając ważne rezerwacje miejsc dokonane przez mieszkańców danego domu 

studenckiego w poprzednim roku akademickim. 

4. Rezerwacja, o której mowa w ust. 3, jest ważna, o ile student otrzymał ponownie miejsce 

w danym domu studenckim i obowiązuje do dnia blokady miejsc włącznie. 



 

W uzasadnionych przypadkach rezerwacja może zostać przedłużona, jednak nie dłużej niż 

do daty ważności skierowania. 

 

§ 18 

 

1. Student, któremu przyznano miejsce w domu studenckim przed rozpoczęciem roku 

akademickiego, może zakwaterować się do dnia blokady miejsc w domach studenckich. 

2. Termin blokady miejsc w domach studenckich ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki 

w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ, na 

wniosek zarządzającego domem studenckim. 

3. Przydział miejsca w domu studenckim dokonany w okresie lipiec – wrzesień na kolejny rok 

akademicki jest ważny do terminu blokady miejsc w domach studenckich, ustalonego 

zgodnie z ust. 2. 

4. W przypadku niezakwaterowania się studenta do dnia blokady miejsc włącznie, 

skierowanie do domu studenckiego wygasa. 

 

§ 19 

 

1. Student w momencie kwaterowania wnosi pełną opłatę za pierwszy miesiąc zamieszkania 

w domu studenckim, z zastrzeżeniem ust. 4. 

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

ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną 

Samorządu Studentów UJ, na wniosek zarządzających domami studenckimi. 

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

uiścić z góry, w terminie do 10-ego 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 do dnia blokady miejsc. 

5. Za zwłokę w płatnościach zarządzający domem studenckim ma prawo pobierać odsetki 

w ustawowej wysokości. 

 

§ 20 

 

1. Do czasu blokady miejsc pokój w domu studenckim przydziela Rada Mieszkańców Domu 

Studenckiego. Po tym terminie pokój przydziela kierownik domu studenckiego. 

2. Podczas kwaterowania student otrzymuje kartę mieszkańca i klucz do pokoju. 

3. W domu studenckim można zakwaterować się wyłącznie osobiście. 

4. Zakwaterowanie po upływie ważności skierowania jest możliwe jedynie na wniosek 

złożony w okresie ważności skierowania i po otrzymaniu zgody kierownika danego domu 

studenckiego. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, musi zawierać imię, nazwisko, numer albumu oraz datę 

przyznania miejsca podaną w systemie USOSweb. 

6. Osoby nieposiadające zameldowania na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz cudzoziemcy zobowiązani są do wpłacenia kaucji zwrotnej przy 

zakwaterowaniu. Kaucja stanowi równowartość miesięcznej opłaty za zamieszkanie 

w domu studenckim i jest nieoprocentowana. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku 

spowodowania strat materialnych w domu studenckim, zalegania z opłatami za miejsce 

w domu studenckim, a także opuszczenia domu studenckiego bez dopełnienia formalności 

związanych z wykwaterowaniem. 

 



 

§ 21 

 

1. Student ma obowiązek wykwaterowania się z domu studenckiego najpóźniej w dniu 

następującym po ostatnim dniu letniej sesji egzaminacyjnej, której termin określa 

zarządzenie rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. 

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

zgody na wykwaterowanie w terminie późniejszym niż określony w ust. 1. Zgoda taka może 

zostać udzielona w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

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

wszystkich zobowiązań wobec administracji domu studenckiego, wynikających 

z Regulaminu domów studenckich. 

 

Rozdział III. Utrata miejsca w domu studenckim 

 

§ 22 

 

Student traci miejsce w domu studenckim w następujących przypadkach: 

1) niezakwaterowania się w określonym terminie; 

2) ostatecznego skreślenia z listy studentów; 

3) wykwaterowania się na własną prośbę; 

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

dydaktyki lub Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów; 

4a) zawieszenia w prawach studenta; 

5) wydalenia z uczelni; 

6) ukończenia studiów – od miesiąca następującego po miesiącu ukończenia studiów. 

 

§ 23 

 

1. Prorektor UJ ds. dydaktyki z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanej osoby lub 

jednostki, po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów 

UJ, a w przypadku określonym w pkt 4 również właściwej Rady Mieszkańców Domu 

Studenckiego, może pozbawić studenta 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 swoje miejsce osobie nieuprawnionej do zamieszkania w domu studenckim; 

4) zniszczył mienie znajdujące się na terenie domu studenckiego; 

5) naruszył zasady współżycia społecznego; 

5a) nie przestrzega zasad ochrony przeciwpożarowej lub utrudnia akcję ewakuacyjną; 

6) w inny sposób rażąco naruszył Regulamin domów studenckich; 

7) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego. 

2. W uzasadnionych przypadkach Prorektor UJ ds. dydaktyki może pozbawić studenta miejsca 

w domu studenckim bez zasięgnięcia opinii Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu 

Studentów UJ lub Rady Mieszkańców Domu Studenckiego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ może wystąpić do Prorektora 

UJ ds. dydaktyki z wnioskiem o pozbawienie studenta miejsca w domu studenckim, po 

uprzednim pisemnym wezwaniu studenta do uiszczenia zaległych opłat i poinformowaniu 

go o skutkach ich nieuregulowania. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu 

Studentów UJ zawiadamia Prorektora ds. dydaktyki oraz studenta na piśmie o stwierdzeniu 



 

podania nieprawdziwych danych. 

5. Prorektor UJ ds. dydaktyki pozbawia studenta miejsca w domu studenckim w trybie 

określonym w ust. 1 i 2 do końca trwającego roku akademickiego. Prorektor UJ ds. 

dydaktyki może jednocześnie pozbawić studenta prawa do otrzymania miejsca w domu 

studenckim UJ w kolejnych latach. 

5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5a Prorektor UJ ds. dydaktyki może odstąpić od 

pozbawienia miejsca w domu studenckim i skierować studenta na szkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Odmowa udziału w szkoleniu może skutkować utratą 

miejsca w domu studenckim. 

6. Studentowi pozbawionemu miejsca w domu studenckim UJ lub UJ CM nie może być 

przyznane miejsce w innym domu studenckim UJ na okres pozbawienia miejsca. 

 

§ 23a 

 

1. O utracie miejsca w domu studenckim z przyczyny, o której mowa w § 22 pkt 5 oraz 

o pozbawieniu miejsca w domu studenckim na podstawie § 23 informuje się opiekuna 

prawnego studenta niepełnoletniego. 

2. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczące studentów niepełnoletnich stosuje się także 

wobec studentów ubezwłasnowolnionych. 

 

§ 24 

 

Dział Spraw Studenckich powiadamia kierownika domu studenckiego o rezygnacji studenta ze 

studiów, ukończeniu studiów w trakcie roku akademickiego lub skreśleniu z listy studentów. 

 

Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 25 

 

Rozdzielnik miejsc przyznawanych do dyspozycji jednostkom UJ korzystającym z domów 

studenckich ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z Uczelnianą Komisją 

Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ. 

 

§ 26 

 

Traci moc zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 maja 2015 roku 

w sprawie Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

 

§ 27 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

z up. Rektora UJ 

Prorektor UJ ds. badań naukowych  

i funduszy strukturalnych 

 

 
 

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn 



 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44 Rektora UJ z 17 czerwca 2016 r. 

 

 
(uchylony) 
 



 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44 Rektora UJ z 17 czerwca 2016 r. 

 

 

Szczegółowa punktacja do zasad przyznawania miejsc w domach studenckich 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 
 

1. Miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznawane są na podstawie 

uzyskanej liczby punktów wynikającej ze spełnienia punktowanych kryteriów określonych 

w Regulaminie przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Przyznanie punktów uwarunkowane jest przedstawieniem stosownych 

dokumentów, które potwierdzają te kryteria i dotyczy roku akademickiego poprzedzającego 

rok akademicki, na który ma być przyznane miejsce w domu studenckim. 

2. Lista punktowanych kryteriów: 

1) aktualny rok studiów studenta UJ (zgodnie z kierunkiem studiów, na którym został 

złożony wniosek o miejsce w domu studenckim): 

a) studenci, którzy dostali się na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich – 1 pkt, 

b) studenci I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

– 2 pkt, 

c) studenci II roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich   

– 3 pkt, 

d) studenci III roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich    

– 4 pkt, 

e) studenci IV roku jednolitych studiów magisterskich i I roku studiów drugiego 

stopnia – 5 pkt, 

f) studenci V roku jednolitych studiów magisterskich i II roku studiów drugiego 

stopnia – 5 pkt; 

2) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu: 

a) lekki – 1 pkt, 

b) umiarkowany – 2 pkt, 

c) znaczny – 3 pkt; 

3) otrzymywanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra 

za wybitne osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym  rok  akademicki,  na który 

został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim. Jeżeli stypendium 

było otrzymywane na innej uczelni niż UJ, konieczne jest przedłożenie 

zaświadczenia/dokumentu potwierdzającego ten fakt – 1 pkt; 

4) działalność w Samorządzie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdzona 

przez przewodniczącego Samorządu Studentów UJ. Przewodniczący Wydziałowej 

Rady Samorządu Studentów może potwierdzić działalność osób działających 

w Samorządzie Studentów UJ danego wydziału – 3 pkt; 

5) działalność w kole naukowym, Radzie Kół Naukowych, potwierdzona odpowiednio 

przez opiekuna koła naukowego lub przewodniczącego Rady Kół Naukowych – 

potwierdzona działalność, bez względu na liczbę kół – 2 pkt; 

6) potwierdzona działalność w uczelnianej organizacji studenckiej lub działającym w 

uczelni stowarzyszeniu zrzeszającym wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli 

akademickich, działalność artystyczna, sportowa na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(np. Słowianki, Chór Akademicki, AZS, Teatr Remedium) – potwierdzona działalność 

bez względu na liczbę organizacji – 2 pkt; 

7) osoby posiadające status sieroty otrzymują miejsce w domu studenckim w pierwszej 

kolejności; 



 

8) zaakceptowane przez wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej 

oświadczenie o dochodzie – 0,5 pkt. 

3. Wpływ odległości miejsca zamieszkania od Uniwersytetu liczony wg schematu: 

Dochód – 20% odległości. 

4. W uzasadnionych przypadkach ubiegania się o miejsce w domu studenckim UJ, 

w  szczególności przez osobę wychowującą dziecko lub przez osobę niepełnosprawną 

w  stopniu znacznym, możliwe jest przydzielenie miejsca w domu studenckim UJ 

z pominięciem „Listy punktowanych kryteriów”. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej, sporządzane jest pisemne uzasadnienie podjętego 

rozstrzygnięcia. Uzasadnienie to wpisywane jest do wydrukowanej wersji wniosku 

o przyznanie miejsca w domu studenckim. 

 

 



 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 44 Rektora UJ z 17 czerwca 2016 r. 

 

Kraków, dnia ……… 20 ….... r.  

imię i nazwisko  ...............................................................................................................................................  

adres stałego zamieszkania  .............................................................................................................................  

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

PESEL (jeżeli został nadany) ..........................................................................................................................  

data i miejsce (w tym kraj) urodzenia .............................................................................................................  

numer legitymacji studenckiej ...................................... data ważności legitymacji  ......................................  

seria i numer paszportu (dotyczy cudzoziemców)  .........................................................................................  

data ważności paszportu ................................................ kraj wydania paszportu  .........................................  

adres e-mail  ....................................................................................................................................................  

nr telefonu  ......................................................................................................................................................  

płeć  .................................................................................................................................................................  

W dniu składania wniosku jestem osobą pełnoletnią: TAK           NIE 

 

WNIOSEK 

o przyznanie miejsca w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

Ja, ………………………………...……… student ....................................................................................... 
(imię i nazwisko)              (szkoła wyższa, wydział, kierunek i rok studiów)  

........................................................................................................................................................................ 
(szkoła wyższa, wydział, kierunek i rok studiów) 

proszę o przyznanie miejsca w domu studenckim UJ w roku akademickim: 20…..… / 20..……  

preferowany dom studencki: ......................................................................................................................... 

 

   ................................................................................... 
(miejscowość, data, czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

Załączniki:  

 kserokopia obu stron ważnej legitymacji studenckiej  

Informuję, że w poprzednich latach: 

Byłem/am wpisany/a na listę studentów UJ: 
 

TAK                             NIE  

Ciąg dalszy na kolejnej stronie. Prosimy o zapoznanie się z podanymi informacjami 

o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. 

 



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet 

Jagielloński informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 

31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 

2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, 

pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie Pani/Panu miejsca w domu 

studenckim na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a w razie przyznania i skorzystania z miejsca w domu 

studenckim na podstawie i w celu wykonania umowy najmu.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem rozpatrzenia wniosku i uzyskania 

przez Panią/Pana miejsca w domu studenckim.  

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot zarządzający domem studenckim, w którym zostało przyznane 

miejsce.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od wykwaterowania z domu studenckiego. W przypadku 

odmowy przyznania miejsca w domu studenckim i wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku, Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury ponownego rozpatrzenia wniosku.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a także prawo do 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach 

i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

8. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Konsekwencją wycofania 

zgody  będzie brak możliwości przyznania miejsca w domu studenckim. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych można: 

1) przesłać e-mailem na adres stypendia@uj.edu.pl; 

2) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Dział Spraw Studenckich, Centrum Wsparcia Dydaktyki, 

ul. Czapskich 4/9, 31-110 Kraków;  

3) lub wycofać, osobiście stawiając się w Dziale Spraw Studenckich, Centrum Wsparcia Dydaktyki, ul. Czapskich 4/9, 

Kraków. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.  

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.  

………………………………………………………………… 
(miejscowość, data, czytelny podpis Wnioskodawcy) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, kraj 

urodzenia, płeć, numer PESEL, typ, numer i data ważności dokumentu tożsamości, numer i data ważności legitymacji 

studenckiej, obywatelstwo, adres stały, numery telefonów, adres e-mail, numer albumu, studiowany kierunek studiów 

(uczelnia, wydział, rok studiów), w celu otrzymania miejsca w domu studenckim, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej 

zgody.  

………………………………………………………………… 
(miejscowość, data, czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ 

□ PRZYZNAŁA ……………. miejsce/a w domu studenckim:…….……………………………. 

 

w okresie od ………….………..…… do ………….………..…… 

□ ODMÓWIŁA przyznania miejsca w domu studenckim 

 

………………….……….……………………. 
                      (podpis osoby uprawnionej) 

 

 


