75.0200.71.2021
Zarządzenie nr 69
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 5 lipca 2021 roku
w sprawie:

zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów
i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz w porozumieniu
z Samorządem Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Towarzystwem Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku
w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
(z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O miejsce w domu studenckim i Domu Doktoranta na zasadach określonych
w regulaminie może ubiegać się także osoba nieposiadająca statusu studenta lub
doktoranta UJ. Formę ubiegania się o miejsce w domu studenckim i Domu
Doktoranta ogłasza się na stronach internetowych jednostki właściwej do
koordynowania przyznawania miejsc w domach studenckich, Samorządu
Studentów UJ oraz Towarzystwa Doktorantów UJ.”;
2) w załączniku nr 3:
a) w § 2:
 ust. 3–5 otrzymują brzmienie:
„3. W przypadku wnioskowania o przyznanie miejsca w domu studenckim przez
studenta legitymującego się orzeczeniem właściwego organu
potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu znacznym miejsce zostaje
przyznane zgodnie z jego preferencjami, z pominięciem kryteriów
określonych w § 1 ust. 3 i § 2 ust. 1.
4. W przypadku wnioskowania o przyznanie miejsca w domu studenckim przez
studenta, wobec którego Uniwersytet Jagielloński zobowiązany jest do
zagwarantowania
zakwaterowania,
miejsce
zostaje
przyznane
z pominięciem kryteriów określonych w § 1 ust. 3 i § 2 ust. 1.
5. Miejsca w domu studenckim są przyznawane w pierwszej kolejności
studentom:
1) nieposiadającym adresu 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;
2) studentom studiów stacjonarnych; student studiów niestacjonarnych oraz
student przebywający na urlopie od zajęć może otrzymać miejsce
w domu studenckim w uzasadnionych przypadkach.”,
 uchyla się ust. 6,
b) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5
1. Miejsca w domach studenckich przyznawane są w ramach czterech tur składania
wniosków:
1) I tura dostępna wyłącznie dla studentów, którzy w roku akademickim, na
który przyznawane jest miejsce w domu studenckim, kontynuują studia na
dotychczasowym kierunku i stopniu;
2) II i III tura dostępna wyłącznie dla osób, które w roku akademickim, na który
przyznawane jest miejsce w domu studenckim, rozpoczynają studia
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie;
3) IV tura dostępna dla wszystkich osób uprawnionych do otrzymania miejsca
w domu studenckim.
2. Przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim miejsca znajdujące się w dyspozycji komisji Samorządu Studentów
UJ właściwej ds. socjalno-bytowych dzieli się w ten sposób, że minimum 55%
miejsc przeznacza się na przyznanie w I turze, minimum 25% miejsc na
przyznanie w II turze, minimum 15% miejsc na przyznanie w III turze oraz
minimum 5% miejsc na przyznanie w IV turze.
3. Miejsca niewykorzystane w danej turze przechodzą do wykorzystania
w kolejnych turach.”,
c) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terminy, o których mowa w ust. 1, ogłasza się przed rozpoczęciem naboru
wniosków w I turze na stronach internetowych jednostki organizacyjnej UJ
właściwej do koordynowania przyznawania miejsc w domach studenckich
i Samorządu Studentów UJ oraz na tablicach ogłoszeniowych
poszczególnych domów studenckich.”,
d) w § 13:
 w ust. 1 skreśla się wyrazy „na ustalonych dyżurach”,
 w ust. 3 skreśla się wyrazy „stanowiącym załącznik nr 6 do zarządzenia”,
 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Student innej uczelni otrzymuje miejsce w domu studenckim na okres
posiadania statusu studenta, wskazany w dokumencie dołączonym do
wniosku, jednak nie dłużej niż na okres od października do czerwca. W celu
przedłużenia zakwaterowania do końca roku akademickiego, na który
przyznano miejsce, student zobowiązany jest przedłożyć dokument
z uczelni o posiadaniu statusu studenta na dany okres.”,
 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Sposób i formę ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim
przez studentów innych uczelni na dany rok akademicki ustala komisja
Samorządu Studentów UJ właściwa ds. socjalno-bytowych Zasady te są
publikowane do 31 sierpnia roku akademickiego poprzedzającego rok

e)

f)

g)
h)

akademicki, na który przyznawane są miejsca w domach studenckich, na
stronach internetowych jednostki właściwej do koordynowania
przyznawania miejsc w domach studenckich oraz Samorządu Studentów
UJ.”,
w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarządzający przekazuje informację o dostępnych wolnych miejscach
w domach studenckich do jednostki odpowiedzialnej za koordynowanie
przyznawania miejsc w domach studenckich oraz do przewodniczącego
komisji Samorządu Studentów UJ właściwej ds. socjalno-bytowych nie
rzadziej niż raz w tygodniu.”,
w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Student, któremu przyznano miejsce w domu studenckim przed rozpoczęciem
kwaterowania, może starać się o zmianę przyznanego miejsca przed
zakwaterowaniem za pośrednictwem giełdy zamiany miejsc w USOSweb.”,
w § 16 po wyrazach „Regulaminem domów studenckich” dodaje się wyrazy „oraz
przyjętymi procedurami kwaterowania”,
§ 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19
Wysokość i zasady opłat wnoszonych przez studenta za miejsce w domu studenckim
ustala Rektor UJ w porozumieniu z komisją Samorządu Studentów UJ właściwą
ds. socjalno-bytowych odrębnym zarządzeniem.”.

i) w § 22 po pkt 7 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) niewniesienia przedpłaty w terminie określonym w odrębnych przepisach.”;
3) w załączniku nr 5:
a) w § 6 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) niewniesienia przedpłaty w terminie określonym w odrębnych przepisach.”.
b) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15
Wysokość opłat za miejsce w Domu Doktoranta i zasady ich wnoszenia określa
Rektor UJ w porozumieniu z Towarzystwem Doktorantów UJ odrębnym
zarządzeniem.”;
4) uchyla się załączniki nr 6 i 7.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

