137.0200.9.2018
Zarządzenie nr 9
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 28 maja 2018 roku
w sprawie: Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
– Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2183, z późn. zm. dalej zwana
„psw”), § 27 ust. 4a Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzenia nr 71 Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego z d n i a 1 września 2016 roku w sprawie kompetencji
Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020,
z późn. zm. oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UJ z dnia 1 września
2016 r. nr 1.012.934.2016, w związku z koniecznością ujednolicenia zasad przydzielania
i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium
Medicum zarządzam, co następuje:
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) UJ CM – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum,
2) STN UJ CM - Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Collegium Medicum,
3) AZS UJ CM - Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Collegium Medicum,
4) Dziekan – kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej,
5) Komisja - Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. studentów lub odpowiednio
Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. doktorantów,
6) USOS – Uczelniany System Obsługi Studentów – baza danych,
7) USOSweb – Uczelniany System Obsługi Studentów – aplikacja sieciowa
użytkownika,
8) UKE – Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ,
9) TD UJ – Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
10) RSS UJ CM – Rada Samorządu Studentów UJ CM.

Rozdział I Przydzielenie miejsca w domu studenckim

1.

§1
Warunkiem ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim UJ CM jest
posiadanie statusu studenta UJ CM/doktoranta UJ CM. Student UJ CM oraz uczestnik
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studiów III-go stopnia w UJ CM ma prawo ubiegać się o przydzielenie miejsca w domu
studenckim na okres 9 miesięcy. Student/doktorant może ubiegać się o prawo
zamieszkania w domu studenckim w czasie odbywania praktyk przewidzianych tokiem
studiów oraz podczas sesji poprawkowej.
Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi
/doktorantowi, któremu codzienny dojazd do UJ CM uniemożliwiałby lub w znacznym
stopniu utrudniał studiowanie i który jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie dokumentacji
określonej w załączniku do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 16 października 2017 r.), przyjętego w trybie art. 186 ust. 1 psw
obowiązującego w danym roku akademickim.
Osoby niebędące studentami/doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
Medicum składają stosowny wniosek w tej sprawie w administracji domu studenckiego,
o który chcą się ubiegać. W przypadku dostępności miejsc, zasady te będą uregulowane
odrębnym komunikatem.

§2
1. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę przy przyznawaniu miejsca w domu
studenckim są: odległość miejsca zamieszkania od Krakowa oraz dochód netto
przypadający na członka rodziny.
2. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do uzyskania
miejsca w Domu Studenckim w poszczególnych turach ustalają odpowiednio:


Wiceprzewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
Studentów UJ ds. Collegium Medicum dla studentów;



Przewodniczący Komisji ds. Collegium Medicum Towarzystwa Doktorantów
UJ dla doktorantów.

Samorządu

3. Student/doktorant wymieniony w § 18 pkt. 4 Zarządzenia nr 105 Rektora UJ z dnia
16 października 2017 r. nie może otrzymać miejsca w domu studenckim w I oraz II turze.
4. Pozostali studenci/doktoranci, którzy nie otrzymali miejsca lub nie byli uprawnieni
do otrzymania miejsca w domu studenckim w I oraz II turze - mogą otrzymać miejsce
w domu studenckim w przypadku, niewykorzystania miejsc w I oraz II turze – w ramach
tury „bez podawania informacji o dochodzie w rodzinie studenta”.
5. Student studiów niestacjonarnych odbywający zajęcia w trybie takim jak studenci studiów
stacjonarnych, uzyskuje miejsce na zasadach obowiązujących studentów stacjonarnych.
6. Dodatkowe kryteria ubiegania się o miejsce w domu studenckim określają, w którym
z domów studenckich wnioskodawca otrzyma miejsce. Szczegółowy wykaz kryteriów jest
określony w załączniku nr 2.
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§3
W okresie wakacji student/doktorant może być zakwaterowany w domu studenckim
na zasadach ustalonych przez Prorektora UJ ds. Collegium Medicum
w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów UJ
CM/Wiceprezesem
Towarzystwa Doktorantów ds. Collegium Medicum.
Pierwszeństwo w zakwaterowaniu w domu studenckim w okresie wakacyjnym
przysługuje studentowi, który:
a. odbywa praktyki przewidziane programem studiów;
b. wykonuje prace społeczne na rzecz UJ CM potwierdzone przez Przewodniczącego
Rady Samorządu Studentów UJ CM;
c. odbywa staż przewidziany programem studiów;
d. jest studentem – cudzoziemcem i udokumentuje konieczność pozostania w okresie
wakacji w Polsce;
e. z innych szczególnych powodów w należyty sposób udokumentowanych.
W przypadku nieustalenia zasad w trybie ust. 1, warunki zakwaterowania w domu
studenckim w okresie wakacyjnym określa Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.
Pozostali studenci / doktoranci mogą zostać zakwaterowani w ramach wolnych miejsc
(tura „bez podawania informacji o dochodach”).
§4
Na wniosek odpowiednich organów Rady Samorządu Studentów UJ CM Dziekan
przekazuje uprawnienia w zakresie przydziału miejsc w domach studenckich Komisji,
w skład której wchodzą wydziałowi koordynatorzy ds. pomocy materialnej
i przedstawiciele studentów danego wydziału. Studenci stanowią większość składu
Komisji. Komisje przydzielając miejsca w domach studenckich współpracują
z Wiceprzewodniczącym Uczelnianej Komisji Ekonomicznej ds. Collegium Medicum.
Na wniosek Wiceprezesa Towarzystwa Doktorantów UJ ds. Collegium Medicum
Dziekan przekazuje uprawnienia w zakresie przydziału miejsc w domach studenckich
odpowiednio Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. doktorantów, w skład której
wchodzą wydziałowi koordynatorzy ds. pomocy materialnej i przedstawiciele
doktorantów danego wydziału. Doktoranci stanowią większość składu Komisji. Komisje
przydzielając miejsca w domach studenckich współpracują z Przewodniczącym Komisji
ds. Collegium Medicum Towarzystwa Doktorantów UJ.
Przydział miejsc w domach studenckich UJ CM przez Komisje:
 dla studentów - koordynuje Wiceprzewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
ds. Collegium Medicum;
 dla doktorantów - koordynuje Przewodniczący Komisji ds. Collegium Medicum
Towarzystwa Doktorantów UJ.
Dziekan/Komisja może odmówić przyznania miejsca studentowi/doktorantowi, który
w poprzednich latach został pozbawiony miejsca w przypadkach: opisanych § 17 pkt. 4,
5, 6; utracił miejsce na wskutek zaistnienia przesłanek opisanych w § 18 lub nie wykonał
obowiązku o którym mowa w § 10 ust. 5.
Informację o pozbawieniu miejsca zachowuje się w USOS. Informacja o odmowie
przyznania
miejsca
przekazywana
jest
przy
pomocy
USOSweb.
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Od rozstrzygnięcia o odmowie przyznania miejsca w domu studenckim przysługuje
odwołanie do Prorektora UJ ds. Collegium Medicum – w trybie opisanym w §11.
§5
Miejsce w domu studenckim przydzielane jest na wniosek studenta/doktoranta.
Wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim w turze z podaniem informacji
o dochodzie należy złożyć w wersji papierowej u koordynatora do spraw pomocy
materialnej na wydziale, po uprzednim wypełnieniu formularza za pośrednictwem
systemu USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl), z zastrzeżeniem § 8.
Wniosek w turze bez podawania informacji o dochodzie składany jest tylko i wyłącznie
za pomocą formularza systemu USOSweb.
Do wniosku należy dołączyć dokumentację o której mowa w §1 ust. 2, na podstawie
której można określić sytuację finansową rodziny studenta (nie dotyczy tury „bez
podawania informacji o dochodach” oraz cudzoziemców i uczestników studiów III-go
stopnia).
Miejsce w domu studenckim przydziela w I, II turze oraz w turze „bez podawania
informacji o dochodach” – odpowiednio Dziekan/Wydziałowa Komisja Stypendialna.
Pierwszeństwo w otrzymywaniu miejsc w II turze mają studenci pierwszego roku
studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz
uczestnicy pierwszego roku studiów trzeciego stopnia.
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów
UJ CM ustala:
a) terminy składania wniosków o przydzielenie miejsca w domu studenckim;
b) terminy przydzielania miejsc w domach studenckich;
c) terminy składania wniosków, o których mowa w § 11;
d) termin dokonania rezygnacji z przyznanego miejsca w domu studenckim;
e) termin dokonania wpłaty kaucji.
Terminy, o których mowa w ust. 6 ogłasza się na stronie internetowej Sekcji
ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM, Rady Samorządu Studentów UJ CM oraz
Domów Studenckich UJ CM.
§6
Wnioskodawca może otrzymać dla siebie jedno miejsce w domu studenckim.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwe jest ubieganie się o kolejne miejsce
w domu studenckim na podstawie udokumentowanego wniosku (np. dla dziecka,
współmałżonka, opiekuna studenta niepełnosprawnego).
Kolejne miejsce przydziela Dziekan/Wydziałowa Komisja Stypendialna/Prorektor UJ
ds. Collegium Medicum/Wiceprzewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ
ds. Collegium Medicum w przypadku studentów, a w przypadku doktorantów
Przewodniczący Komisji ds. Collegium Medicum Towarzystwa Doktorantów UJ, o ile
ilość wolnych miejsc w domu studenckim na to pozwala.
Student/doktorant przebywający na urlopie od zajęć może otrzymać miejsce w domu
studenckim jeżeli po zakończeniu przyznawania miejsc pozostaną wolne miejsca.
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W przypadku pozostania wolnych miejsc w Domach Studenckich UJ CM student
/doktorant może otrzymać dodatkowe miejsce w pokoju, z zastrzeżeniem konieczności
ponoszenia opłat za dwa miejsca.
Wnioskodawca powinien usunąć braki we wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia
wezwania, jednak nie później niż do dnia rozdysponowania miejsc w domach
studenckich. W przypadku nie usunięcia braków wniosek nie podlega rozpatrzeniu
w bieżącej turze. Może on zostać rozpatrzony w kolejnej turze, o ile braki zostaną
usunięte.
§7
Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim stanowi załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu. Wzory wymaganych dokumentów niezbędnych do ustalenia
sytuacji materialnej studenta znajdują się na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl.
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 UJ obowiązującym w danym roku akademickim przyjętego w trybie
art. 186 ust. 1 psw.
Student wskazuje we wniosku domy studenckie, w których chce zamieszkać wraz
z preferowaną kolejnością wyboru.
Student UJ CM może wskazać innego studenta UJ CM, z którym chciałby zamieszkać.
W sytuacji, gdy wnioskodawcy wskażą siebie nawzajem we wnioskach, w miarę
możliwości otrzymają miejsca w tym samym pokoju.
Dziekan/Wydziałowa Komisja Stypendialna przydziela wnioskodawcom miejsca w miarę
możliwości we wskazanym domu studenckim, biorąc pod uwagę kryteria, o których
mowa w § 1 ust. 2 i § 2, zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wynikającą ze spełnienia
kryteriów, określonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
Student/doktorant, który uzyskał zbyt małą liczbę punktów określonych w załączniku
nr 2, aby mogło zostać przyznane miejsce we wskazanych przez wnioskodawcę domach
studenckich, uzyskuje rozpatrzenie negatywne.

§8
Studenci – cudzoziemcy oraz uczestnicy studiów III-go stopnia wniosek o przydzielenie
miejsca w domu studenckim w formie papierowej składają u wydziałowego koordynatora
ds. pomocy materialnej, po uprzednim wypełnieniu, zaakceptowaniu oraz wydrukowaniu
formularza za pośrednictwem systemu USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl)
z zastrzeżeniem, że studenci ci nie wypełniają danych o wysokości miesięcznego dochodu
w rodzinie, § 9 stosuje się odpowiednio.
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§9
Przydzielenie miejsc w domach studenckich następuje w poniższych turach, zgodnie
z terminami wyznaczonymi przez Prorektora UJ ds. Collegium Medicum komunikatem
w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim
przez studentów/doktorantów UJ CM:
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a) I tura:
- dla studentów drugiego oraz trzeciego roku studiów pierwszego stopnia;
- dla studentów drugiego roku studiów II stopnia;
- dla studentów drugiego roku oraz lat wyższych jednolitych studiów magisterskich,
- dla doktorantów drugiego roku oraz lat wyższych;
b) II tura:
- dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich;
- dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia;
- dla pierwszego roku studiów drugiego stopnia;
- dla pierwszego roku uczestników studiów trzeciego stopnia;
c) w turze „bez podawania informacji o dochodach”.
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum ustala terminy obowiązujące przy ubieganiu się
o miejsce w domu studenckim przez studentów i doktorantów UJ CM w porozumieniu
z Wiceprzewodniczącym UKE ds. CM oraz Wiceprezesem TD UJ ds. CM. Terminy
ogłasza się w formie komunikatu.
Wnioski studentów oraz doktorantów, o których mowa w ust. 1 pkt a) które pozostały bez
rozpatrzenia w turze I, rozpatrywane są w turze II po wnioskach studentów i doktorantów
wymienionych w ust 1 pkt b).
Wnioski studentów oraz doktorantów, o których mowa w ust. 1 pkt a) oraz 1 pkt b), które
pozostały bez rozpatrzenia w turze I oraz II, rozpatrywane są w turze „bez podawania
informacji o dochodach”.
Wnioski z tury „bez podawania informacji o dochodach” są rozpatrywane jako ostatnie
w kolejności po wnioskach z I, II tury.
Miejsca w turze „bez podawania informacji o dochodach” są przyznawane w miarę
dostępności.
Miejsce w domu studenckim przyznaje się w ramach limitów ustalonych przez
Prorektora UJ ds. Collegium Medicum zgodnie § 21 niniejszego regulaminu oraz progów
dochodu ustalonych przez Wiceprzewodniczącego Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
UJ ds. Collegium Medicum określonych § 2 ust 2.
Wnioski które zostały rozpatrzone negatywnie student może przekazać do ponownego
rozpatrzenia w kolejnej turze przy pomocy systemu USOSweb.
§ 10
O przydzieleniu miejsca w domu studenckim informuje się poszczególnych studentów
/doktorantów poprzez system USOSweb.
Student/doktorant, któremu przyznano miejsce w domu studenckim zobowiązany jest
do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu w terminach wyznaczonych
Komunikatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum w sprawie terminów
obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów
/doktorantów UJ CM. Po zakwaterowaniu na rok akademicki wpłacona kaucja zostaje
zaliczona na poczet kaucji od zniszczeń, o której mowa w Zarządzeniu nr 109 Rektora UJ
z dnia 23 października 2015 r. w sprawie Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje utratą przyznanego miejsca
w Domu Studenckim. Student/doktorant przed upływem terminu wyznaczonego
do wpłaty zostaje zawiadomiony drogą elektroniczną o konieczności jej uiszczenia pod
rygorem utraty przyznanego miejsca.
4. Student/doktorant, któremu przyznano miejsce w domu studenckim, a nie zamierza
z niego korzystać ma obowiązek dokonać rezygnacji z przyznanego miejsca poprzez
system USOSweb w terminach wyznaczonych Komunikatem Prorektora UJ
ds. Collegium Medicum w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu się
o miejsce w domu studenckim przez studentów/doktorantów UJ CM. Student/doktorant
przed upływem terminu wyznaczonego do rezygnacji zostaje zawiadomiony drogą
elektroniczną o konieczności jej uiszczenia pod rygorem utraty przyznanego miejsca.
5. Nieuzasadniony brak podjęcia rezygnacji skutkować będzie odnotowaniem tego faktu
w USOS i może być podstawą odmowy przyznania miejsca w domu studenckim
w kolejnym roku akademickim.
6. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku przekroczenia terminów rezygnacji
wyznaczonych Komunikatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum w sprawie terminów
obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez
studentów/doktorantów UJ CM.
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§ 11
Studenci/doktoranci, których wnioski o przydzielenie miejsca w domu studenckim nie
zostały rozpatrzone pozytywnie przez Dziekana/Wydziałową Komisję Stypendialną,
mogą złożyć pisemne odwołanie do Prorektora UJ ds. Collegium Medicum w terminach
wyznaczonych Komunikatem.
Odwołanie, o którym mowa w pkt. 1 należy złożyć u koordynatora pomocy materialnej
na wydziale.
Do czasu zakończenia tury „bez podawania informacji o dochodzie” studenci /doktoranci
składają odwołanie przy użyciu USOSweb korzystając z funkcji „rozpatrz ponownie”.
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum rozpatruje odwołanie studentów/doktorantów,
o których mowa w ust. 1 w terminie 14 dni liczonych od upływu terminów wskazanych
Komunikatem.
Po rozpatrzeniu wniosków złożonych w turze „bez informacji o dochodzie”
studenci/doktoranci kierują odwołania do Prorektora UJ ds. Collegium Medicum
w formie papierowej.
§12
Miejsca w domu studenckim po zakończeniu I i II tury oraz tury „bez podawania
informacji o dochodzie” w miarę ich dostępności przydzielają Wiceprzewodniczący
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Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium
Medicum/Przewodniczący Komisji ds. Collegium Medicum TD UJ po uprzednim
wypełnieniu
przez
studenta/doktoranta
wniosku
w
systemie
USOSweb
(http://www.usosweb.uj.edu.pl).
Od początku października miejsca w domu studenckim przydziela Wiceprzewodniczący
Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium
Medicum/Przewodniczący Komisji ds. Collegium Medicum TD UJ po uprzednim
wypełnieniu
przez
studenta/doktoranta
wniosku
w
systemie
USOSweb
(http://www.usosweb.uj.edu.pl).
Rozdział II Zasady korzystania z domu studenckiego przez studentów
§ 13
Student, który otrzymał miejsce w domu studenckim wnosi pełną odpłatność za to
miejsce.
Wysokość opłaty wnoszonej przez studenta za miejsce w domu studenckim jest ustalana
przez Prorektora UJ ds. Collegium Medicum po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu
Studentów UJ CM oraz Wiceprezesa Towarzystwa Doktorantów UJ ds. Collegium
Medicum, Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium Medicum.
Opłatę miesięczną za zamieszkanie w domu studenckim student ma obowiązek zapłacić
z góry, w terminie do 10-ego dnia danego miesiąca, na wskazane konto bankowe lub
w przypadku braku takiej możliwości w kasie domu studenckiego.

§ 14
Kwaterowanie studentów w domu studenckim odbywa się na podstawie danych zawartych
w systemie USOS.
§ 15
1. Informacja o przydziale miejsca w domu studenckim jest przekazywana
do zarządzającego domem studenckim do dnia następnego po przyznaniu, przy pomocy
systemu USOS. Przydział jest ważny przez 7 dni od rozpoczęcia kwaterowania
w domach studenckich.
2. Przydział miejsca w domu studenckim, przekazany w okresie od października do czerwca
jest ważny przez 7 dni od przekazania informacji do domu studenckiego.
3. Student/doktorant któremu przyznano miejsce w domu studenckim jest zobowiązany
do zapoznania się z treścią Regulaminu Domów Studenckich UJ wraz z załącznikami
i przestrzegania obowiązujących w danym domu studenckim regulacji. Zapoznanie się
z w/w Regulaminem student/doktorant poświadcza własnoręcznym podpisem.
4. Kwaterowanie w domu studenckim dokonywane jest przez zarządzającego domem
studenckim. Przyznanie studentowi miejsca w konkretnym pokoju dokonywane jest przez
Radę Mieszkańców danego Domu Studenckiego, a w przypadku braku Rady
Mieszkańców na podstawie wcześniej przeprowadzonej rezerwacji miejsc lub przez
zarządzającego domem studenckim.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

§ 16
Mieszkaniec domu studenckiego ma obowiązek wykwaterowania się najpóźniej w ciągu
trzech dni po ostatnim dniu letniej sesji egzaminacyjnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może zwrócić się do zarządzającego
domem studenckim o zmianę terminu wykwaterowania.
Przed wykwaterowaniem z domu studenckiego student ma obowiązek rozliczyć się ze
wszystkich zobowiązań wobec administracji domu studenckiego, wynikających
z zamieszkania w tym domu i regulaminu domu studenckiego, pod rygorem
nieotrzymania miejsca w następnym roku akademickim, a w przypadku niedokonania
opłaty za zamieszkanie w domu studenckim, także pod rygorem skierowania sprawy na
drogę sądową.
Przez wykwaterowanie rozumie się opuszczenie przydzielonego miejsca, po uprzednim
uregulowaniu wszystkich płatności w tym również ewentualnych kosztów naprawy
zniszczeń spowodowanych przez mieszkańca, rozliczeniu z magazynem, zabraniu rzeczy
osobistych, wymeldowaniu z domu studenckiego i oddaniu klucza do pokoju
w administracji domu studenckiego.
W myśl Zarządzenia nr 109 Rektora UJ z dnia 23 października 2015 r. w sprawie
Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Załącznik nr 2, cz. II
pkt. 3. W przypadku wystąpienia zniszczeń dokonanych przez mieszkańca (po dokonaniu
wyceny na podstawie cennika udostępnionego do wglądu), kwota wpłaconej kaucji,
zostanie pomniejszona o sumę jaka będzie niezbędna do pokrycia zaistniałych strat.
W przypadku zniszczeń, których koszty przekraczają wysokość kaucji, kaucja nie
podlega zwrotowi, mieszkaniec jest zobowiązany pokryć straty w całości. Informacja
w tej sprawie przekazywana jest listem poleconym oraz drogą elektroniczną
ze wskazaniem kosztu usunięcia zniszczenia, kwocie dopłaty i formie uiszczenia
należności.

Rozdział III Utrata miejsca w domu studenckim
§ 17
Student traci miejsce w domu studenckim w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z miejsca w domu studenckim;
2) niezakwaterowania się w terminie określonym zgodnie z § 15;
3) skreślenia z listy studentów;
4) pozbawienia prawa do zamieszkania w domu studenckim decyzją Prorektora UJ
ds. Collegium Medicum lub Komisji Dyscyplinarnej;
5) zawieszenia w prawach studenta orzeczonego prawomocnym rozstrzygnięciem
z końcem miesiąca, w którym decyzja o zawieszeniu stała się prawomocna;
6) wydalenia z UJ CM;
7) w przeciągu trzech miesięcy od daty zakwaterowania nie dopełnił wszystkich
formalności związanych z zakwaterowaniem lub zameldowaniem w domu
studenckim;
8) ukończenia studiów.
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§ 18
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum na wniosek zarządzającego domem studenckim,
po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Studentów UJ CM/Wiceprezesa Towarzystwa
Doktorantów UJ ds. Collegium Medicum może pozbawić studenta/doktoranta miejsca
w domu studenckim w szczególności, w sytuacji gdy:
1) zalega z opłatą za miejsce w domu studenckim na łączną kwotę za dwa pełne
miesiące;
2) rażąco naruszył Regulamin Domu Studenckiego;
3) uzyskał miejsce w domu studenckim na podstawie nieprawdziwych danych;
4) odstąpił/sprzedał swoje miejsce osobie nieuprawnionej do zamieszkania w domu
studenckim;
5) naruszył zasady współżycia społecznego;
6) naruszył obowiązujące w danym obiekcie zasady ochrony przeciwpożarowej lub
utrudniał prowadzoną akcję ewakuacyjną;
7) zniszczył mienie znajdujące się na terenie domu studenckiego.
W sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt. 6) student/doktorant może zostać
skierowany na obowiązkowe szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Odmowa udziału w szkoleniu może skutkować utratą miejsca w domu studenckim.
W przypadkach niecierpiących zwłoki Prorektor UJ ds. Collegium Medicum może
pozbawić studenta/doktoranta miejsca w domu studenckim bez zasięgania opinii Rady
Samorządu Studentów UJ CM/Wiceprezesa Towarzystwa Doktorantów UJ ds. Collegium
Medicum.
W sytuacji, o której mowa w ust. 3 Prorektor UJ ds. Collegium Medicum informuje
o pozbawieniu studenta/doktoranta miejsca w domu studenckim Radę Samorządu
Studentów UJ CM/Wiceprezesa Towarzystwa Doktorantów UJ ds. Collegium Medicum,
oraz podaje uzasadnienie podjętej decyzji.
W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3) Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
zawiadamia studenta/doktoranta na piśmie o ustaleniu nieprawdziwych danych,
z informacją o możliwości złożenia wyjaśnienia na piśmie przez studenta, w celu
weryfikacji danych.
W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1) ze stosownym wnioskiem właściwy organ
może wystąpić, po uprzednim pisemnym wezwaniu studenta/doktoranta do uiszczenia
zaległych opłat i poinformowaniu go o skutkach ich nieuregulowania.
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum, pozbawiając studenta/doktoranta miejsca w domu
studenckim w trybie określonym w ust. 1 i 2 może jednocześnie pozbawić studenta prawa
do otrzymania miejsca w domu studenckim UJ CM w kolejnych latach akademickich.
Pozbawienie miejsca w domu studenckim na podstawie ust. 1 lub na podstawie
właściwych przepisów regulujących zasady przyznawania i pozbawiania miejsc
w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczy wszystkich domów
studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz domów
studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Informacja o pozbawieniu miejsca przez Prorektora UJ ds. Collegium Medicum/Komisję
Dyscyplinarną przechowywana jest w USOS i może być podstawą nieprzydzielenia
miejsca
w
domu
studenckim
UJ/UJ
CM
w
kolejnych
latach.

§ 19
W przypadku podejrzenia, iż pokój w domu studenckim zajmuje osoba nieuprawniona
do zamieszkania w domu studenckim, przedstawiciel Rady Samorządu Studentów UJ CM,
przedstawiciel Rady Mieszkańców oraz zarządzający domem studenckim mogą zażądać od
takiej osoby przedstawienia karty mieszkańca oraz legitymacji studenckiej, celem
potwierdzenia statusu mieszkańca domu studenckiego.
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§ 20
Student/doktorant pozbawiony miejsca w domu studenckim może zwrócić się pisemnie
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Prorektora UJ ds. Collegium Medicum,
o ponowne rozpoznanie sprawy.
Student/doktorant pozbawiony miejsca w domu studenckim ma obowiązek
wykwaterować się z domu studenckiego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania
powiadomienia o pozbawieniu miejsca w domu studenckim.
W przypadku uchybienia terminu 7 dni, o którym mowa w pkt. 2, zarządzający domem
studenckim przeprowadza komisyjne wykwaterowanie mieszkańca. W skład komisji
wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel Rady Mieszkańców/RSS UJ CM. Koszt
wykwaterowania ponosi osoba wykwaterowywana.
Ruchomości które zostały spakowane podczas wykwaterowania, o którym mowa
w pkt. 3, zarządzający domem studenckim przechowuje nieodpłatnie nie dłużej niż przez
okres 30 dni. Po upływie 30 dni UJ CM zastrzega sobie prawo do pobierania opłat
z tytułu przechowania ww. przedmiotów.
Po upływie 6 miesięcy od dnia dokonania komisyjnego wykwaterowania
studenta/doktoranta UJ CM przysługuje prawo do zniszczenia ruchomości wymienionych
o których mowa pkt. 4. Studentowi/doktorantowi nie przysługują żadne roszczenia z tego
tytułu w stosunku do UJ CM.

Rozdział IV Przepisy końcowe

1.

2.

§ 21
Limit miejsc dostępnych w domach studenckich dla studentów/doktorantów w danym
roku akademickim ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum, po zasięgnięciu opinii
Wiceprzewodniczącego Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ ds. Collegium Medicum
oraz Przewodniczącego Komisji ds. Collegium Medicum Towarzystwa Doktorantów UJ.
Limit miejsc dla innych podmiotów ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum,
w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ
ds. Collegium Medicum, po zgłoszeniu zapotrzebowania na miejsca w domu studenckim
przez te podmioty.

§ 22
Traci moc Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 13
czerwca 2017 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania i korzystania z miejsc
w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
§ 23
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Załączniki:
1. Wzór wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim (wniosek z USOSweb);
2. Szczegółowa punktacja do zasad przydzielania miejsc w domach studenckich UJ CM.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Prorektora UJ
ds. Collegium Medicum z 28 maja 2018 roku

........................................
(imię i nazwisko studenta)
program:
.............................
rok studiów: ...........................
poziom studiów: ........................
telefon:
............................
adres:
............................

email: .....................
numer indeksu: ……………...

Wydziałowa Komisja Stypendialna
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
w Krakowie
Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok
akademicki...............
Ja, .................................. proszę o przyznanie miejsca w jednym z niżej wymienionych
Domów Studenckich. Mój dochód miesięczny na osobę w rodzinie wynosi………..zł.
Odległość od miejsca stałego zameldowania jest równa ............... .
Uzasadnienie wniosku:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Lista osób, dla których ubiegam się o miejsce w Domu Studenckim
Np. Imię i Nazwisko
Rok urodzenia
Rodzaj pokrewieństwa
1.
................................... ................................ ............................................................
2.
................................... ................................ ............................................................
Lista preferowanych domów studenckich wraz z rodzajem miejsca:
Np. Nazwa Domu Studenckiego
1.
....................................................
2.
....................................................
3.
....................................................
4.
....................................................
1. Uprzedzony o odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 ust. 1 psw „Za
naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności
studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo
przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej "sądem koleżeńskim"”
oświadczam, że przedstawione w powyższym wniosku informacje i dokumentacja
dotycząca stanu i dochodu mojej rodziny są pełne i zgodne ze stanem faktycznym.
2. Zapoznałem się z Regulaminem przyznawania studentom miejsc w domach
studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum i zobowiązuję się do
terminowego wnoszenia opłat za zamieszkanie w domu studenckim w wysokości ustalonej
przez Rektora.
3. Zapoznałam/em się Regulaminem domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego
(Zarządzenie nr 109 Rektora UJ z 23.10.2015 r.) i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

4.Zapoznałam/em się Komunikatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum w sprawie
terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów
oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum oraz zobowiązuję się
do wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie pod rygorem utraty przyznanego miejsca.
5.Oświadczam, że ubiegam / nie ubiegam się o przyznanie miejsca dla opiekuna osoby
niepełnosprawnej.
Kraków, ..........................
data

..................................
podpis

↓Wypełniają koordynatorzy ds. pomocy materialnej na wydziałach
Potwierdzam kompletność wymaganych zaświadczeń o dochodach i sprawdzenie średniego
miesięcznego dochodu w rodzinie wnioskodawcy, który wynosi ..............................zł.

.............................................
miejsce i data

......................................
podpis

Dodatkowe adnotacje urzędowe:
1. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji wysłano w dniu ....................................
na adres.......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................

Rozstrzygnięcie
Wydziałowa Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu ............... postanowiła przydzielić /
nie przydzielić miejsce w domu studenckim .............................. w roku akademickim
......./.......
Uzasadnienie nieprzydzielania miejsca w domu studenckim:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.........................................................
miejsce i data

....................................................................
Podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9 Prorektora UJ
ds. Collegium Medicum z 28 maja 2018 roku

Szczegółowa punktacja do zasad przydzielania miejsc w domach studenckich UJ CM
1. Przydzielenie miejsca we wskazanym przez studenta domu studenckim będzie następowało
zgodnie z kolejnością w rankingu, w zależności od ilości dostępnych miejsc w domu
studenckim.
2. Ranking sporządzany będzie z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych wymienionych
w § 2 pkt. 3 Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w roku akademickim 2017/2018.
3. Student może otrzymać następującą liczbę punktów za określoną działalność oraz szczególną
sytuację losową:
1) Aktualny rok studiów studenta UJ CM:
 Studenci, którzy dostali się na I rok studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych
magisterskich – 1 pkt;
 Studenci I roku studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich – 2 pkt;
 Studenci II roku studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich – 3 pkt;
 Studenci III roku studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich – 4 pkt;
 Studenci którzy dostali się na I rok studiów drugiego stopnia – 4 pkt;
 Studenci I-II roku studiów drugiego stopnia – 5 pkt;
 Studenci IV-VI roku studiów jednolitych magisterskich – 5pkt.
2) Szczególne sytuacje: m. in. sieroctwo, niepełnosprawność (potwierdzone orzeczeniami
stosownych organów)

Stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:
 lekki – 2 pkt;
 umiarkowany – 4 pkt;
 znaczny 6 pkt.

Sytuacja rodzinna:
 potwierdzony status sieroty – 12 pkt;
 potwierdzony status półsieroty – 6 pkt.
3) Praca społeczna na rzecz UJ CM, Wydziału UJ CM lub Rady Mieszkańców Domu Studenckiego
UJ CM, potwierdzona przez Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów UJ CM:
 Przewodniczący Rady Samorządu Studentów UJ CM – 20 pkt;
 Członkostwo w zarządzie Samorządu Studentów UJ CM 17 pkt;
 Wiceprzewodniczący UKE ds. Collegium Medicum – 17 pkt;
 Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ CM – 16 pkt;
 Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ CM – 10 pkt;
 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej UJ CM – 15 pkt;
 Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej UJ CM – 14 pkt;
 Przewodniczący Rady Mieszkańców DS UJ CM – 10 pkt;
 Wiceprzewodniczący Rady Mieszkańców DS UJ CM – 8 pkt;
 Członek Rady Mieszkańców DS UJ CM – 6 pkt;
 osiągnięcia w działalności Rady Mieszkańców DS UJ CM – 1 do 2 pkt;

4) Aktywna działalność w strukturach Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM oraz praca
naukowa potwierdzona przez Przewodniczącego STN UJ CM:
 Prezes STN UJ CM – 15 pkt;
 Zarząd STN UJ CM – 13 pkt;
 Prezes Sekcji STN UJ CM / Prezes Koła Naukowego 8 pkt;
 Członek STN UJ CM – 5 pkt;
 potwierdzone osiągnięcia naukowe np.: publikacja, konferencja itp. 1 pkt za każde
osiągnięcie max 5 pkt.
5) Aktywna działalność w strukturach AZS UJ CM oraz osiągnięcia sportowe potwierdzone przez
przewodniczącego AZS UJ CM:
 Prezes AZS UJ CM – 15 pkt;
 Wiceprezes AZS UJ CM – 14 pkt;
 Zarząd AZS UJ CM – 13 pkt;
 Członek AZS UJ CM – 5 pkt;
 potwierdzone osiągnięcia sportowe np. miejsce medalowe itp. 1 pkt za każde osiągnięcia
max. 5 pkt.
6) praca społeczna na rzecz innych organizacji studenckich działających przy UJ CM za zgodą
Prorektora UJ ds. Collegium Medicum
 Prezes/ Przewodniczący Organizacji Studenckiej – 6 pkt;
 Zarząd Organizacji Studenckiej 5 pkt;
 Członek Organizacji Studenckiej 4 pkt.
7) realizacja projektów w ramach programu SYNAPSA:
 2 pkt. za każdy zrealizowany projekt max 8 pkt.
8) otrzymywanie stypendium:
 Stypendium Rektora dla Najlepszych studentów UJ – 5 pkt.
 Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia – 7 pkt.
9) Wykorzystanie miejsc w domu studenckim przyznanego w poprzednim roku akademickim:
 nieuzasadniony brak rezygnacji z miejsca w domu studenckim przyznanego na rok
akademicki poprzedzający w przypadku niezakwaterowania w DS - minus 20 pkt.

