75.0200.37.2020
Zarządzenie nr 43
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 4 maja 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca
2020 roku w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat od studentów
i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania
niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2020 roku w sprawie
szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym
ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w § 4:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby, które opuściły dom studencki lub Dom Doktoranta UJ, ale nie wykwaterują
się z nich do 5 dnia miesiąca kalendarzowego i nie planują powrotu przed
przywróceniem w Uniwersytecie Jagiellońskim normalnego trybu pracy wnoszą
opłaty za miejsce:
1) w domu studenckim w wysokości:
a) 210 złotych brutto w pokoju wieloosobowym,
b) 220 złotych brutto w pokoju jednoosobowym;
2) w Domu Doktoranta UJ w wysokości:
a) 210 złotych brutto w pokoju wieloosobowym,
b) 275 złotych brutto w pokoju jednoosobowym.”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje pod warunkiem złożenia
przez mieszkańca domu studenckiego lub Domu Doktoranta UJ do 7 dnia miesiąca
kalendarzowego oświadczenia, którego formularz jest udostępniony na stronie
internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, tj. http://studiuje.uj.edu.pl/, i od
miesiąca, w którym zostało ono złożone.”.

§2
Osoba, która złożyła oświadczenie w terminie i w brzmieniu określonym w § 4 ust. 3
zmienianego zarządzenia, wnosi opłatę na zasadach dotychczasowych bez konieczności
składania odrębnego oświadczenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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