75.0200.73.2019
Zarządzenie nr 71
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 25 września 2019 roku
w sprawie:

wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego
(z wyłączeniem Collegium Medicum)

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 2 pkt 6 oraz art. 80 ust. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwa
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się wysokość opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego
(nie dotyczy domów studenckich Collegium Medicum) oraz wysokość opłat za korzystanie z miejsca
w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy doktorantów Collegium Medicum).
§2
1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o domu studenckim, należy przez to rozumieć domy
studenckie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dom Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z miejsca w domu studenckim od roku akademickiego
2019/2020 wynosi:
1) 420 zł brutto za miejsce w pokoju wieloosobowym;
2) 440 zł brutto za miejsce w pokoju jednoosobowym.
3. Opłata za korzystanie z miejsca w domu studenckim w pokoju jednoosobowym stanowi:
1) 120% opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 – w roku akademickim 2020/2021;
2) 130% opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 – w roku akademickim 2021/2022;
3) 140% opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 – w roku akademickim 2022/2023;
4) 150% opłaty (stawka docelowa) określonej w ust. 2 pkt 1 – począwszy od roku akademickiego
2023/2024.
4. Kwoty, o których mowa w ust. 3, zaokrągla się do pełnych złotych (zgodnie z zasadą
matematyczną).
§3
Opłata za miejsce w domu studenckim powinna być uiszczona z góry w terminie do 10. dnia danego
miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez zarządzającego domem studenckim, z zastrzeżeniem,
że w miesiącu, w którym nastąpiło zakwaterowanie, opłata powinna być uiszczona w gotówce lub
na rachunek bankowy wskazany przez zarządzającego domem studenckim nie później niż w dniu
zakwaterowania.
§4
1. Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Dla okresów rozliczeniowych krótszych niż pełny miesiąc kalendarzowy opłata za miejsce w domu
studenckim naliczana jest według stawki dobowej. Stawka dobowa wynosi 1/30 miesięcznej opłaty
za korzystanie z miejsca w domu studenckim w danym roku akademickim.
3. Kwotę stawki dobowej zaokrągla się do pełnych złotych (zgodnie z zasadą matematyczną).

§5
Gość mieszkańca domu studenckiego, który zgodnie z Regulaminem domów studenckich Uniwersytetu
Jagiellońskiego ma prawo do okazjonalnego noclegu w domu studenckim do pięciu razy w miesiącu,
za każdy następny nocleg jest zobowiązany do wniesienia opłaty równej dwukrotnej wysokości stawki
dobowej, o której mowa w § 4 ust. 2, ustalonej w odniesieniu do opłaty za miejsce w pokoju
wieloosobowym.
§6
1. Mieszkaniec domu studenckiego zobowiązany jest do poinformowania zarządzającego domem
studenckim, w formie przyjętej przez zarządzającego, o rezygnacji z miejsca w domu studenckim
oraz planowanej dacie wykwaterowania co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem wykwaterowania.
2. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 1, mieszkaniec domu studenckiego
zobowiązany jest do uiszczenia należności z tego tytułu w kwocie odpowiadającej siedmiokrotności
stawki dobowej, o której mowa w § 4 ust. 2.
§7
1. Zarządzający domem studenckim może ustalić kaucję zwrotną za korzystanie z miejsca w domu
studenckim. Wysokość kaucji równa jest miesięcznej opłacie ustalonej w danym roku akademickim
za korzystanie z miejsca w pokoju wieloosobowym.
2. Kaucja wnoszona jest wraz z opłatą za miejsce w domu studenckim w pierwszym miesiącu
zakwaterowania.
3. Kaucja przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych strat spowodowanych zniszczeniem lub utratą
mienia w domu studenckim albo na pokrycie zaległej należności za miejsce w domu studenckim
lub zaległej należności, o której mowa w § 6 ust. 2, albo na pokrycie kosztów bezzasadnego
wezwania Państwowej Straży Pożarnej.
4. W przypadku, gdy kaucja nie wystarcza na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, mieszkaniec
domu studenckiego zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
Traci moc zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lutego 2019 roku w sprawie
wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego
(z wyłączeniem Collegium Medicum).
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

