


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr RO/Z.0201-5/2020 Prorektora ds. Studenckich 

 

 

Zasady przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 

studentom i doktorantom niepełnosprawnym  

Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  
 

 

§ 1 

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

uprawnień - także okoliczności, w których następuje ich utrata – określa obowiązujący 

w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Regulamin 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (wprowadzony zarządzeniem 

nr R/Z.0201-58/2019 Rektora z dnia 15 lipca 2019 roku ) oraz niniejsze Zasady. 

 

§ 2 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się 

koronawirusa (SARS-CoV-2), podania o akademik przyjmowane będą wyłącznie 

elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Biura Spraw 

Studenckich pod adresem: https://stypendia.up.krakow.pl. Student lub doktorant ubiegający się 

o przyznanie miejsca w domu studenckim zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego 

formularza podania o akademik w terminach ustalonych przez Komisję i podanych 

do wiadomości na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Biura Spraw 

Studenckich. 

 

§ 3 

1. Prawo do zakwaterowania w domu studenckim, zwanym dalej: „DS.” studentom  

i doktorantom niepełnosprawnym, zwanym dalej: „studentami”, przyznaje Komisja 

ds. rozdziału miejsc w DS, powołana w trybie ust. 4, zwana dalej: „Komisją”. 

2. Studenci niepełnosprawni to studenci, którzy posiadają orzeczony znaczny, umiarkowany 

lub lekki stopień niepełnosprawności. 

3. Niniejsze Zasady dotyczą zarówno studentów lat starszych, jak i studentów którzy 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zostali przyjęci na I rok studiów 

pierwszego stopnia, I rok studiów II stopnia lub I rok jednolitych studiów magisterskich, 

a także doktorantów. 

4. Komisję spośród pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych powołuje Pełnomocnik 

Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i z urzędu przewodniczy jej pracom. Komisja składa 

się z 3 osób. 

 

§ 4 

1. Student lub doktorant ubiegający się o przyznanie prawa do zakwaterowania w domu 

studenckim zobowiązany jest do złożenia podania o którym mowa w § 2. 

2. Warunkiem rozpatrzenia podania jest prawidłowe wypełnienie obowiązującego formularza 

podania, w tym dołączenie wyraźnego skanu aktualnego orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności. 



3. Warunkiem rozpatrzenia podania jest zapoznanie się z zawartą w formularzu podania  

o akademik „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych” oraz wyrażenie „Zgody 

na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych”.  

4. W podaniu, o którym mowa w § 2, osoba niepełnosprawna przedstawia informacje 

niezbędne dla określenia potrzeby przydzielenia miejsca w domu studenckim. 

5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musi być aktualne na dzień składania wniosku. 

6. W sytuacji gdy, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie miejsca dla osoby 

niepełnosprawnej w domu studenckim orzeczony stopień niepełnosprawności ulegnie 

zmianie, bądź straci ważność, osoba składająca wniosek zobowiązana jest do 

niezwłocznego poinformowania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych o zaistniałej sytuacji. 

7. W sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 6, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych 

podejmuje decyzję o ewentualnym cofnięciu lub utrzymaniu prawa do zakwaterowania w 

zależności od posiadanych wolnych miejsc w domach studenckich będących w dyspozycji 

Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. 

8. W przypadku cofnięcia przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych prawa 

do zakwaterowania w domu studenckim, osobie takiej przysługuje prawo do ubiegania się  

o miejsce w domu studenckim według „Zasad przydzielania studentom Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie miejsc w domach 

studenckich na rok akademicki 2020/2021 (zatwierdzone Zarządzeniem nr RO/D.0201-

3/2020 Prorektora ds. Studenckich z dnia 20 lipca 2020 r.) oraz „Zasad przydzielania 

doktorantom Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 (zatwierdzone 

Zarządzeniem Nr RO/D.0201-4/2020 Prorektora ds. Studenckich z dnia 20 lipca 2020 r.).  

 

§ 5 

1. Rozdziału miejsc dokonuje Komisja w kilku etapach (terminach) skorelowanych  

z organizacją roku akademickiego i terminami przyjęć na studia. Komisja winna ustalić 

limity miejsc do rozdziału w poszczególnych etapach.  

2. Komisja ds. rozdziału miejsc w domach studenckich ustala terminy składania podań  

o których mowa w § 5 ust. 1 i przekazuje je do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie terminarza i wszelkich niezbędnych informacji na stronach internetowych 

Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (www. https://bon.up.krakow.pl). 

3. Komisja ds. rozdziału miejsc na bieżąco wymienia się informacjami dotyczącymi 

wykorzystania i rezerwowania miejsc dla osób niepełnosprawnych podczas 

poszczególnych etapów (terminów) przyznawania miejsc, jak i w trakcie trwania roku 

akademickiego z Zarządem Samorządu Studentów i Zarządem Samorządu Doktorantów.  

 

§ 6 

Ustala się następujące rodzaje pokoi dla osób z niepełnosprawnością: 

1. typ I (jednoosobowy) – pokój dla osób posiadających orzeczony znaczny stopień 

niepełnosprawności i/lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność 

zamieszkiwania w jednoosobowym pokoju samodzielnie, bądź z osobistym asystentem 

i/lub zgodę Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych na zamieszkiwanie  

w tego typu pokoju. Pokoje typu I znajdują się w DS. „Krakowiak” (2 pokoje) 

oraz w DS. „Za Kolumnami” (4 pokoje). 

2. typ II (dwuosobowy) – miejsce w standardowym pokoju domu studenckiego dla osób 

posiadających orzeczony lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

  



§ 7 

1. Miejsca w domach studenckich dla osób z niepełnosprawnością przyznaje się w oparciu  

o następujące kryteria: 

a) stopień oraz rodzaj niepełnosprawności; 

b) odległość stałego miejsca zamieszkania od siedziby uczelni; 

c) krótkie uzasadnienie przyznania miejsca w domu studenckim ze względu 

na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności; 

d) dodatkowe uwarunkowania, wyszczególnione są w § 7 ust. 2.  

2. Poprzez dodatkowe uwarunkowania rozumie się: aktywną współpraca z Biurem ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

 

§ 8 

Przed przystąpieniem do ustalania punktacji na rozpatrywanych podaniach, Komisja 

zobowiązana jest wnikliwie zapoznać się z podanymi informacjami, zwracając uwagę na ich 

rzetelność. 

 

§ 9 

W okresie urlopu od zajęć dydaktycznych, prawo do zakwaterowania w domu studenckim 

w pokoju dla osoby niepełnosprawnej nie przysługuje. W wyjątkowych przypadkach 

– określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

– może je przyznać Prorektor ds. Studenckich na wniosek Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

§ 10 

1. Komisja wyklucza te osoby niepełnosprawne, które posiadając prawo do korzystania  

z miejsc w poprzednich latach akademickich, z miejsc tych osobiście nie korzystały, 

odstępując je innym osobom. 

2. Zgodnie z § 15 ust. 3 „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” miejsce w domu 

studenckim nie może być przyznane również studentowi lub doktorantowi, który  

w poprzednim roku akademickim zachowywał się w sposób niegodny studenta 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, naruszał przepisy prawa, regulamin 

mieszkańca bądź zasady współżycia społecznego. 

 

§ 11 

1. Po ustaleniu listy przyznanych miejsc dla osób niepełnosprawnych w domach studenckich, 

Komisja przekazuje ją do Biura Spraw Studenckich oraz do Zarządu Samorządu Studentów 

i Zarządu Samorządu Doktorantów. 

2. Komisja, w porozumieniu z Kierownikiem Domu Studenckiego, ustala osobom 

niepełnosprawnym miejsca w wybranych typach pokoi o których mowa w § 6. 

 

§ 12 

1. Listy studentów, którym przyznane zostały miejsca w domach studenckich, Komisja 

ogłasza poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Biura ds. Osób 

Niepełnosprawnych (https://bon.up.krakow.pl). Ogłoszenie to następuje w sposób 

zanonimizowany, to znaczy, że podaje się tylko i wyłącznie numer albumu studenta oraz 



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

studenckiego. 

2. Listy podpisuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i następnie 

niezwłocznie przekazuje do Biura Spraw Studenckich.  

3. 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 2020/2021, 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 

 

§ 13 

1. Odwołania od decyzji Komisji w sprawie przyznania miejsc dla osób niepełnosprawnych 

w domach studenckich rozpatruje Prorektor ds. Studenckich. 

2. Wszystkie odwołania składane są w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, a następnie 

przekazywane do rozpatrzenia przez Prorektora ds. Studenckich w trybie i w terminach 

ogłoszonych przez Komisję. 

3. Ostateczną decyzję Prorektora ds. Studenckich przekazuje zainteresowanemu studentowi 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

§ 14 

Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji niniejszych Zasad sprawuje Pełnomocnik 

Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 


