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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r. 

 

Zasady przyznawania studentom miejsc w domach studenckich UJ (bez CM) 

 

§ 1  
 

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

na okres 9 miesięcy, od października do czerwca, z możliwością zakwaterowania podczas 

letniej sesji poprawkowej. 

2. Podstawowym warunkiem branym pod uwagę przy przyznawaniu miejsca w domu 

studenckim jest dochód netto przypadający na członka rodziny studenta oraz odległość 

z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni. 

3. Dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta obliczony zgodnie 

z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu prawa do otrzymywania stypendium socjalnego 

pomniejsza się o 30% odległości od stałego miejsca zamieszkania studenta do Uczelni. 

Dochód pomniejsza się maksymalnie o 200, co stanowi 30% odległości od najdalszego 

punktu położonego w Polsce do Uczelni. 

4. Komisja Samorządu Studentów UJ właściwa ds. socjalno-bytowych może ustalić próg 

dochodu obliczonego według ust. 3, poniżej którego student jest uprawniony do otrzymania 

miejsca w domu studenckim. 

 

§ 2  
 

1. Komisja Samorządu Studentów UJ właściwa ds. socjalno-bytowych przyznaje studentowi 

spełniającemu warunek, o którym mowa w § 1 ust. 2–4, miejsce w konkretnym domu 

studenckim według jego preferencji kierując się dodatkowymi kryteriami. 

2. Przez dodatkowe kryteria, o których mowa w ust. 1, rozumie się: 

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

wniosek o miejsce w domu studenckim: 

 a) studenci przyjęci 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 lub stypendium ministra w roku akademickim 

poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca 

w domu studenckim. Jeżeli stypendium było otrzymywane na innej uczelni, konieczne 

jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego otrzymanie stypendium – 1 pkt; 

4) działalność w Samorządzie Studentów UJ potwierdzona przez przewodniczącego 
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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 UJ 

– potwierdzona działalność bez względu na liczbę organizacji – 2 pkt; 

7) zaakceptowane przez wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych oświadczenie 

o dochodach – 0,5 pkt. 

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy o miejsce w domu studenckim ubiega 

się sierota, student wychowujący dziecko lub student niepełnosprawny w stopniu 

znacznym, miejsce w domu studenckim może zostać przyznane z pominięciem kryterium 

podstawowego i kryteriów dodatkowych.  

4. Miejsca w domu studenckim są przyznawane w pierwszej kolejności studentom studiów 

stacjonarnych. Student studiów niestacjonarnych oraz przebywający na urlopie od zajęć 

może otrzymać miejsce w domu studenckim w uzasadnionych przypadkach. 

5. 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, z zastrzeżeniem 

ust. 6. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 13 do zarządzania.  

6. Student posiadający adres stałego zamieszkania w gminach wymienionych w ust. 5 może 

otrzymać miejsce w domu studenckim w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

O przyznaniu miejsca decyduje komisja Samorządu Studentów UJ właściwa ds. socjalno-

bytowych. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, nie jest wymagane. 

 

§ 3  
 

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 komisją Samorządu Studentów UJ właściwą ds. socjalno-bytowych, 

o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Zasady te ogłasza się do 31 maja w danym roku 

akademickim na tablicach ogłoszeń w domach studenckich oraz na stronie internetowej 

Samorządu Studentów UJ i jednostki właściwej do koordynowania przyznawania miejsc 

w domach studenckich. 

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 lub Przewodniczącego Wydziałowej Rady 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 komisji Samorządu Studentów właściwej ds. socjalno-bytowych. 
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§ 4  
 

Komisja Samorządu Studentów UJ właściwa ds. socjalno-bytowych może odmówić przyznania 

miejsca w domu studenckim studentowi, który: 

1) w poprzednich latach został pozbawiony miejsca w trybie § 24 lub utracił miejsce 

w trybie § 23 pkt 4–6. Informację o pozbawieniu miejsca odnotowuje się w USOS; 

2) zalega z opłatami wobec domu studenckiego. 

 

§ 5  
 

1. Miejsca w domach studenckich przyznawane są w ramach czterech tur składania wniosków: 

1) I tura – do 15 lipca; 

2) II tura – do 31 sierpnia; 

3) III tura – do 10 września; 

4) IV tura – po 11 września, nie później niż dzień przed rozpoczęciem kwaterowania 

w domach studenckich. 

2. W I turze przyznaje się nie więcej niż 50% miejsc znajdujących się w dyspozycji komisji 

Samorządu Studentów UJ właściwej ds. socjalno-bytowych, w II turze nie więcej niż 25% 

miejsc znajdujących się w dyspozycji komisji Samorządu Studentów UJ właściwej 

ds. socjalno-bytowych, w III nie więcej niż 15%, a w IV pozostałe wolne miejsca. 

3. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim w II i III turze przyznawania 

miejsc mają studenci przyjęci na I rok studiów. 

 

§ 6  
 

Zasady oraz tryb przyznawania pokoi jednoosobowych w domach studenckich UJ określa 

odrębny regulamin.  

 

§ 7  
 

1. Prorektor UJ ds. dydaktyki, w porozumieniu z komisją Samorządu Studentów UJ właściwą 

ds. socjalno-bytowych, 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. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, ogłasza się na stronie internetowej jednostki właściwej 

do koordynowania przyznawania miejsc w domach studenckich, Samorządu Studentów UJ 

oraz na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych domów studenckich. 

 

§ 8  
 

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

ust. 2. 

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

1) małżonka; 

2) dziecka studenta; 

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

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, mogą otrzymać miejsce, o ile zostaną zakwaterowane ze 

studentem-wnioskodawcą. 
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4. Przyznanie drugiego miejsca dla studenta jest możliwe w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach ocenianych indywidualnie przez komisję Samorządu Studentów UJ właściwą 

ds. socjalno-bytowych. Przyznanie drugiego miejsca dla studenta jest możliwe po 

15 listopada danego roku akademickiego. 

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

koniecznych do zakwaterowania w domu studenckim i wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez UJ i upoważnione przez niego podmioty w celu wydania 

skierowania i zakwaterowania. Dane osoby niepełnoletniej przekazuje i wyraża zgodę na 

ich przetwarzanie opiekun prawny. 

 

§ 9  
 

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

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

u koordynatora ds. stypendialnych, po uprzednim wypełnieniu formularza w USOSweb. 

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

ubiega się o przyznanie miejsca na dany rok akademicki. 

4. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach wraz z dokumentacją 

potwierdzającą dochody rodziny, chyba że regulamin stanowi inaczej. 

5. Po zakończeniu III tury przyznawania miejsc w domach studenckich studenci mogą składać 

wnioski przez USOSweb bez uzupełniania informacji o dochodach. Osoby, które 

przedstawią ustaloną przez koordynatora ds. stypendialnych wysokość dochodu w rodzinie, 

mają pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w domu studenckim. 

6. Student we wniosku może wskazać innego studenta lub studentów UJ, 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 § 2, osoby, która uzyskała ich najmniej.  

 

§ 10  

 

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

pierwszy naukę na UJ, składają wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w formie 

papierowej u koordynatora ds. stypendialnych, po uprzednim wypełnieniu formularza za 

pośrednictwem USOSweb. 

2. Studenci cudzoziemcy, od których nie pobiera się opłat za studia, za wyjątkiem 

cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz studenci cudzoziemcy, 

którzy odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich 1 października 

2018 r., za wyjątkiem studentów cudzoziemców rozpoczynających po raz pierwszy naukę 

na UJ, otrzymują miejsce w domu studenckim na podstawie kryteriów dotyczących 

obywateli polskich. 

3. Studenci cudzoziemcy ponoszący opłaty za studia oraz studenci, o których mowa w art. 324 

ust. 2 pkt 1 ustawy, deklarują wysokość dochodu netto przypadającego na jednego członka 

rodziny. 

 

§ 11  

 

1. Studenci cudzoziemcy rozpoczynający po raz pierwszy naukę na UJ składają wniosek 

o przyznanie miejsca w domu studenckim wyłącznie w formie elektronicznej poprzez 

wypełnienie formularza w USOSweb. 

2. Studentom cudzoziemcom rozpoczynającym po raz pierwszy naukę na UJ miejsca w domu 
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studenckim przyznaje dział właściwy do obsługi studentów zagranicznych  

3. Studenci cudzoziemcy rozpoczynający po raz pierwszy naukę na UJ bez odpłatności za 

studia mają pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim przed studentami, 

od których pobiera się opłaty. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 

 

§ 12  

 

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

w USOSweb na indywidualnym koncie wnioskodawcy po przyznaniu miejsc. 

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

zakwaterowania, jest zobowiązany zgłosić ten fakt za pośrednictwem USOSweb. 

 

§ 13  

 

Student, któremu komisja Samorządu Studentów UJ właściwa ds. socjalno-bytowych 

nie przyznała miejsca w domu studenckim, może wystąpić o ponowne rozpatrzenie wniosku za 

pomocą USOSweb w terminach ustalonych na podstawie § 7 ust. 1. Złożenie wniosku na 

zasadach ogólnych jest niezbędne.  

 

§ 14  

 

1. Miejsce w domu studenckim w trakcie roku akademickiego przyznaje komisja Samorządu 

Studentów UJ właściwa ds. socjalno-bytowych na ustalonych dyżurach, w miarę posiadania 

wolnych miejsc. 

2. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim student przedkłada komisji Samorządu 

Studentów UJ właściwej ds. socjalno-bytowych w formie papierowej na dyżurze po 

uprzednim wypełnieniu wniosku w USOSweb. 

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

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

stanowiącym załącznik nr 6 do zarządzenia, składają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Komisja Samorządu Studentów UJ właściwa ds. socjalno-bytowych 

weryfikuje zgodność danych podanych we wniosku z dokumentem tożsamości oraz 

weryfikuje posiadanie statusu studenta. 

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

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

wraz z wnioskiem legitymacji studenckiej. W celu przedłużenia zakwaterowania do końca 

roku akademickiego, na który przyznano miejsce, student zobowiązany jest okazać ważną 

legitymację studencką lub przedłożyć zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta 

na dany okres. 

 

§ 15  

 

1. Do dnia 30 września 2020 roku zarządzający domami studenckimi na bieżąco, nie rzadziej 

niż raz w tygodniu, aktualizują stan wolnych miejsc w USOS oraz listę zakwaterowanych 

mieszkańców. Od dnia 1 października 2020 roku zarządzający domami studenckimi na 

bieżąco, nie rzadziej niż raz w tygodniu, aktualizują stan wolnych miejsc w USOS oraz listę 

zakwaterowanych mieszkańców wraz z numerami zamieszkanych przez nich pokoi. 

2. Zarządzający przekazuje informację o dostępnych wolnych miejscach w domach 
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studenckich w dzień dyżuru komisji Samorządu Studentów UJ właściwej ds. socjalno-

bytowych do jednostki odpowiedzialnej za koordynowanie przyznawania miejsc w domach 

studenckich oraz do Przewodniczącego ww. komisji. 

 

§ 16  

 

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

przyznanego miejsca przed rozpoczęciem kwaterowania za pośrednictwem giełdy zamiany 

miejsc 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. Zamiany miejsca 

dokonuje komisja Samorządu Studentów UJ właściwa ds. socjalno-bytowych na 

wyznaczonych dyżurach. 

 

§ 17  

 

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 domów studenckich UJ, co poświadcza własnoręcznym 

podpisem. 

 

§ 18  

 

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

studenckiego. 

2. Do dnia blokady miejsc pokój w domu studenckim przydziela Rada Mieszkańców Domu 

Studenckiego. Po tym terminie pokój przydziela kierownik 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. 

 

§ 19  

 

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

akademickiego, może zakwaterować się do dnia blokady miejsc. 

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

w porozumieniu z komisją Samorządu Studentów UJ właściwą ds. socjalno-bytowych. 

3. Skierowanie do domu studenckiego na kolejny rok akademicki jest ważne do terminu 

blokady miejsc, ustalonego zgodnie z ust. 2. 

 

§ 20  

 

Wysokość i zasady opłat wnoszonych przez studenta za miejsce w domu studenckim ustala 

Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z komisją Samorządu Studentów UJ właściwą 

ds. socjalno-bytowych. 
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§ 21  

 

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

2. W domu studenckim można zakwaterować się wyłącznie osobiście. 

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

złożony w okresie ważności skierowania i po otrzymaniu zgody komisji Samorządu 

Studentów UJ właściwej ds. socjalno-bytowych. 

 

§ 22  

 

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

roboczym następującym po ostatnim dniu letniej sesji egzaminacyjnej, której termin określa 

zarządzenie Rektora UJ 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.  

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

wszystkich zobowiązań wobec administracji domu studenckiego wynikających 

z Regulaminu domów studenckich UJ. 

 

§ 23  

 

Student traci miejsce w domu studenckim w następujących przypadkach: 

1) niezakwaterowania się w określonym terminie; 

2) następnego dnia po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu studenta z listy 

studentów; 

3) wykwaterowania się na własną prośbę; 

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

ds. dydaktyki; 

5) ostatecznego zawieszenia w prawach studenta; 

6) ostatecznego wydalenia z Uczelni; 

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

 

§ 24  

 

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

jednostki, po zasięgnięciu opinii komisji Samorządu Studentów UJ właściwej ds. socjalno-

bytowych, 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 30 dni liczonych od dnia upływu 

terminu zapłaty; 

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; 

6) nie przestrzega zasad ochrony przeciwpożarowej lub utrudnia akcję ewakuacyjną; 

7) w inny sposób rażąco naruszył Regulamin domów studenckich UJ; 

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

publicznego. 

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



23 
 

w domu studenckim bez zasięgnięcia opinii komisji Samorządu Studentów UJ właściwej 

ds. socjalno-bytowych 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, komisja Samorządu Studentów UJ właściwa 

ds. socjalno-bytowych zawiadamia Prorektora UJ 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. 

6. Prorektor UJ ds. dydaktyki o zamiarze pozbawieniu miejsca w domu studenckim 

zawiadamia studenta na piśmie, w którym wskazuje przyczynę zamiaru pozbawienia 

miejsca oraz wyznacza termin 5 dni na wypowiedzenie się co do okoliczności sprawy.  

7. Prorektor UJ ds. dydaktyki powiadamia studenta na piśmie o podjętym rozstrzygnięciu 

w sprawie pozbawienia miejsca w domu studenckim, a w przypadku pozbawienia miejsca 

w domu studenckim podaje uzasadnienie oraz wyznacza termin do opuszczenia domu 

studenckiego. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, 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. 

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

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

 

§ 25  
 

1. O utracie miejsca w domu studenckim z przyczyny, o której mowa w § 23 pkt 4–6, oraz 

o pozbawieniu miejsca w domu studenckim na podstawie § 24 informuje się opiekuna 

prawnego studenta niepełnoletniego. 

2. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczące studentów niepełnoletnich stosuje się także 

wobec studentów ubezwłasnowolnionych. 

 

§ 26  
 

Dział właściwy ds. koordynowania przyznawania miejsc w domach studenckich powiadamia 

kierownika domu studenckiego o utracie statusu studenta przez mieszkańca domu 

studenckiego. 

 

§ 27  
 

Rozdzielnik miejsc w domach studenckich, w tym liczbę miejsc przyznawanych do dyspozycji 

jednostkom organizacyjnym UJ korzystającym z domów studenckich, ustala Prorektor UJ 

ds. dydaktyki w porozumieniu z komisją Samorządu Studentów UJ właściwą ds. socjalno-

bytowych. 

  




