
 

Zasady przydzielania miejsc w domach studenckich studentom 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przyjętym 

na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 

zatwierdzone Zarządzeniem Nr RO/Z.0201-3/2019 Prorektora ds. Studenckich 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 5 czerwca 2019 r. 
 

 

§ 1 

Uprawnienia do korzystania z miejsc w domach studenckich oraz tryb przyznawania tych uprawnień – także 

okoliczności, w których następuje ich utrata – ustala obowiązujący w Uniwersytecie Pedagogicznym  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie regulamin stypendialny (tj. Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/2015 

Rektora UP z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie) oraz niniejsze „Zasady”. 

 

§ 2 

1. Prawo do zakwaterowania w domu studenckim, zwanym dalej DS., nowo przyjętym studentom, zwanym 

dalej studentami, przyznaje Komisja ds. rozdziału miejsc w DS, powołana w trybie ust. 3, zwana dalej 

Komisją. 

2. Nowo przyjęci studenci to studenci, którzy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zostali 

przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia, I rok studiów II stopnia lub I rok jednolitych studiów 

magisterskich.  

3. Komisję i jej przewodniczącego powołuje Zarząd Samorządu Studentów, zwany dalej ZSS. Komisja składa 

się z 3 osób. 

 

§ 3 

1. Student ubiegający się o przyznanie prawa do zakwaterowania w domu studenckim zobowiązany jest  

do złożenia w biurze Zarządu Samorządu Studentów (pok. 48 B,  ul. Podchorążych 2) stosownego podania. 

2. Obowiązujący formularz podania o przyznanie prawa do zakwaterowania w domu studenckim, stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszych „Zasad”. 

 

§ 4 

1. Warunkiem rozpatrzenia podania jest prawidłowe wypełnienie obowiązującego formularza podania, w tym 

oświadczenie, że z przydzielonego miejsca składający podanie korzystał będzie osobiście. 

2. Warunkiem rozpatrzenia podania jest zapoznanie się i podpisanie pod zawartą w formularza podania 

o akademik „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych” oraz wyrażenie – poprzez złożenie podpisu – 

„Zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych”. 

 

§ 5 

Rozdziału miejsc dokonuje Komisja Socjalna ZSS w kilku etapach skorelowanych z terminami przyjęć  

na studia. Komisja winna ustalić limity miejsc do rozdziału w poszczególnych etapach.  

 

§ 6 

1. Miejsca w domach studenckich przyznaje się w oparciu o następujące kryteria:  

a. odległość stałego miejsca zamieszkania od siedziby uczelni. Odległość ta ustalana jest na podstawie 

oświadczenia studenta.  

b. miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta w roku kalendarzowym 2018. Dochód ten 

ustalany jest na podstawie oświadczenia studenta. 

c. łączna liczba dzieci w rodzinie, łącznie ze studentem ubiegającym się o miejsce w domu studenckim 

(uwzględnia się rodzeństwo niepełnoletnie, rodzeństwo uczące się do 26. roku życia lub 

niepełnosprawne bez względu na wiek), według punktacji zawartej w cz. III „Skali punktowej” 

stanowiącej zał. Nr 2 do niniejszych Zasad; 

d. dodatkowe punktowane uwarunkowania wyszczególnione w IV cz. „Skali punktowej” stanowiącej zał. 

Nr 2 do niniejszych „Zasad”. Wszelkie fakty dotyczące „dodatkowych uwarunkowań” wymagają 

okazania do wglądu dokumentu, który potwierdza konkretne fakty i okoliczności.  

2. Uprawnienia studentów do zakwaterowania w DS, określa się poprzez sporządzanie list preferencyjnych,  

o których mowa w § 8.  

3. Liczby punktów preferencyjnych ustala i sumuje Komisja w oparciu o „Skalę punktową”. 

 

§ 7 

Przed przystąpieniem do ustalania punktacji na rozpatrywanych podaniach, Komisja zobowiązana jest wnikliwie 

zapoznać się z podanymi informacjami, zwracając uwagę na ich rzetelność. 



 

 

 

§ 8 

1. Suma punktów, o których mowa w § 6 ust. 3 stanowi o miejscu na liście preferencyjnej, sporządzonej 

według kolejności malejącej, z zastrzeżeniem ust. 4.  

2. W razie równej liczby punktów o wyższym miejscu na liście decyduje wyższa liczba punktów za odległość 

stałego miejsca zamieszkania od siedziby uczelni.  

3. Pierwsze miejsca na listach preferencyjnych „obsadza się” sierotami zupełnymi, wychowankami placówek 

opiekuńczo – wychowawczych, bez względu na liczbę uzyskanych przez nich punktów.  

4. Listy ustalają kolejność przyznawania miejsc w DS w ramach limitów, o których mowa w § 5. Prawo  

do zakwaterowania otrzymują studenci znajdujący się na najwyższych miejscach, do wyczerpania limitu.  

 

§ 9 

1. Studenci niepełnosprawni, ubiegający się o pokój dla osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do złożenia 

podania o miejsce w DS. w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Podanie zostanie rozpatrzone przez 

Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych lub pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 

upoważnionego przez Pełnomocnika. 

2. Nadzór nad pokojami dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanych w Akademickim Centrum Hotelowym 

(4 pokoje w DS. „Za Kolumnami” i 2 pokoje w DS. „Krakowiak” oraz maksymalnie do 25 pokoi w DS. 

„Krakowiak” lub „Za Kolumnami) sprawuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. W sytuacji 

niewykorzystania tych miejsc, zostaną one przekazane do dyspozycji Samorządu Studentów UP. 

3. Szczegóły dotyczące pokoi dla osób niepełnosprawnych oraz ich przyznawania reguluje Zarządzenie  

Nr RO/Z.0201-4/2019 Prorektora ds. Studenckich z dnia 5 czerwca 2019 r. 

 

§ 10 

Sprawy załatwiane przez Komisję, w trybie odwoławczym są rozpatrywane przez Studencką Komisję 

Odwoławczą powołaną przez Prorektor ds. Studenckich  na wniosek Zarządu Samorządu Studentów.  

 

§ 11 

1. Listy studentów, którym przyznane zostały miejsca w DS, Komisja Socjalna Zarządu Samorządu 

Studentów UP niezwłocznie przekazuje do Biura Spraw Studenckich oraz ogłasza na stronie internetowej 

Samorządu Studentów pod adresem: www.samorzad.up.krakow.pl w sposób zanonimizowany, to jest 

podając tylko i wyłącznie numer albumu studenta lub numer kandydata na studia z systemu rekrutacyjnego 

oraz nazwę akademika, który otrzymał, bądź informację, że student nie otrzymał żadnego domu 

studenckiego. Listy podpisuje przewodniczący Samorządu Studentów UP. Komisja Socjalna ZSS wskazuje 

domy studenckie do których kieruje się poszczególnych studentów.  

2. Osoby, którym przyznane zostały miejsca w DS o których mowa w  ust. 1, w ciągu 14 dni od dnia 

uzyskania prawa do zakwaterowania w DS na rok akademicki 2019/2020, czyli od dnia ogłoszenia listy 

osób, którym DS-y zostały przyznane, mają obowiązek dokonania wpłaty na konto UP opłaty 

rezerwacyjnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 12 

1. Odwołania  do  Studenckiej Komisji Odwoławczej przyjmowane są w biurze ZSS  w  trybie i terminach 

ogłoszonych przez Komisję Socjalną ZSS.  

2. Studencka Komisja Odwoławcza tworzy własną listę preferencyjną w oparciu  o postanowienia zawarte  

w § 6, z tym, że może również uwzględniać dodatkowe uwarunkowania, które w uzasadnieniu podania 

(odwołania) poda student.  

3. W szczególnych przypadkach Komisja Odwoławcza może skierować odwołanie (podanie) do rozpatrzenia 

przez Prorektor ds. Studenckich.  

4. Komisja Odwoławcza może przyjmować i rozpatrywać podania o miejsca w DS jako komisja I i II instancji 

równocześnie, jeśli rozpatrzenie podania przez Komisję ds. rozdziału miejsc w DS I instancji było 

niemożliwe.  

 

§ 13 

Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji niniejszych „Zasad” sprawuje Zarząd Samorządu Studentów.  

 

§ 14 

„Zasady” obowiązują przy przyznawaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 

studentom Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przyjętym na pierwszy 

rok studiów pierwszego i drugiego stopnia  oraz na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich. 

  

 


