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Zasady przyznawania studentom i doktorantom  

Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie miejsc w domach 

studenckich Uczelni na rok akademicki 2022/2023 

 

 
§ 1 

1. Miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie (dalej: dom studencki lub DS UP) przyznawane są na okres  

od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r., a w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden 

semestr – od 01.10.2022 r. do 28.02.2023 r.  

2. Student Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

(dalej: Uniwersytet Pedagogiczny lub Uczelnia), który ukończy studia przed końcem 

okresu zakwaterowania, może zachować prawo do zakwaterowania do końca roku 

akademickiego na zasadach odpłatności określonych w zarządzeniu Prorektora  

ds. Studenckich nr RO.Z.0211.1.2022 w sprawie: wysokości opłat za zakwaterowanie  

w domach studenckich Uczelni w roku akademickim 2022/2023 z dnia 9 czerwca 2022 

roku (dalej: zarządzenie) z zastrzeżeniem, że stawka odpłatności zwiększana jest  

o właściwą stawkę podatku VAT. Decyzję w tej sprawie, na pisemny wniosek studenta, 

podejmuje Prorektor ds. Studenckich, po uzyskaniu opinii kierownika domu studenckiego. 

 

§ 2 

Każdy student i doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego (dalej odpowiednio: student, 

doktorant) może ubiegać się o zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim.  

W tym celu student lub doktorant powinien zwrócić się z pisemną prośbą (wnioskiem)  

do Prorektora ds. Studenckich, który podejmuje decyzję po zaopiniowaniu wniosku przez 

kierownika domu studenckiego i kierownika Działu Spraw Studenckich. W przypadku 

doktorantów, prośba taka powinna być dodatkowo zaopiniowana przez Dyrektora Szkoły 

Doktorskiej. 

 

§ 3 

1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w tym samym domu studenckim przysługuje 

studentom i doktorantom, którzy w roku akademickim 2021/2022 byli zakwaterowani  

w danym domu studenckim i w roku akademickim 2022/2023 będą kontynuowali studia  

w ramach dotychczasowego cyklu kształcenia, z zastrzeżeniem par. 7 ust. 4.  

2. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio – w miarę posiadanych miejsc – do studentów 

przyjętych na studia drugiego stopnia, którzy w roku akademickim 2021/2022 ukończyli 

studia pierwszego stopnia w Uczelni.  

3. Zapisy ust. 1-2 nie dotyczą studentów i doktorantów, którzy na rok akademicki 2022/2023 

złożą wniosek o zakwaterowanie w innym domu studenckim, niż ten,  

w którym byli zakwaterowani w roku akademickim 2021/2022. 

 

§ 4 

Obowiązek złożenia elektronicznego wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim, 

zgodnie z zapisami § 11 dotyczy: 

1) osób, które w roku akademickim 2022/2023 rozpoczynają studia pierwszego stopnia, 

studia drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie, studia doktoranckie oraz 
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studentów i doktorantów lat wyższych, którzy do tej pory nie mieszkali w domu 

studenckim, a którzy chcą ubiegać się o przyznanie w nim miejsca;   

2) doktorantów i studentów (w tym przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, 

którzy studia pierwszego stopnia ukończyli w Uczelni), którzy od roku akademickiego 

2022/2023 będą chcieli zostać zakwaterowani w innym domu studenckim, niż ten,  

w którym byli zakwaterowani w roku akademickim 2021/2022; 

3) doktorantów i studentów, którzy z różnych przyczyn nie złożyli w terminie deklaracji 

zakwaterowania, o której mowa w § 7 lub nie uiścili opłaty rezerwacyjnej, o której 

mowa w § 8;  

4) doktorantów i studentów, którzy w roku akademickim 2021/2022 byli zakwaterowani 

w Domu Studenckim. „Akropol” na Miasteczku Studenckim AGH i w roku 

akademickim 2022/2023 chcą nadal być tam zakwaterowani.  

 

§ 5 

1. Osoby, o których mowa w § 3 ust 2 oraz w § 4, we wniosku o przydzielenie miejsca  

w domu studenckim oświadczają jaka jest odległość od miejsca ich stałego zamieszkania 

do Uczelni oraz podają deklaratywnie nazwę domu studenckiego, w którym chcieliby być 

zakwaterowani w roku akademickim 2022/2023.  

2. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz w § 4 pkt 2-4 podają dodatkowo informację,  

w jakim domu studenckim byli zakwaterowani w roku akademickim 2021/2022.  

3. Na podstawie kryterium odległości od miejsca stałego zamieszkania do Uczelni,  

z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, tworzony jest ranking. Osoby, których odległość od miejsca 

stałego zamieszkania do Uczelni jest największa, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2,  

uzyskują prawo do zakwaterowania w domu studenckim Uniwersytetu Pedagogicznego  

w pierwszej kolejności. 

 

§ 6 

Miejsce w konkretnym domu studenckim będącym w dyspozycji Uczelni dla studentów  

i doktorantów, którzy uzyskali prawo do zakwaterowania na podstawie § 5, wskazuje Dział 

Spraw Studenckich. 

 

§ 7 

1. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 składają deklarację zakwaterowania w domu 

studenckim Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

w roku akademickim 2022/2023 (dalej: deklaracja), stanowiącą załącznik nr 1  

do niniejszych Zasad (nie dotyczy mieszkańców Domu Studenckiego „Akropol”  

na Miasteczku Studenckim AGH). 

2. Deklarację należy złożyć w formie pisemnej do kierownika danego domu studenckiego, 

najpóźniej do dnia 19 lipca 2022 r.  

3. Złożenie deklaracji przez studenta, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest 

równoznaczne z przydzieleniem mu prawa do zakwaterowania w dotychczas zajmowanym 

domu studenckim w roku akademickim 2022/2023. Student, który złożył pisemną 

deklarację zakwaterowania nie wypełnia elektronicznego wniosku o przyznanie miejsca  

w domu studenckim. 

4. Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca 

w tym domu studenckim i utratą pierwszeństwa w jego przyznaniu.   
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§ 8 

Student lub doktorant, któremu zostało przyznane miejsce w domu studenckim, jest 

zobowiązany do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej za miejsce w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia 

tego faktu, przelewem na konto bankowe Uczelni. Nieuiszczenie opłaty rezerwacyjnej jest 

równoznaczne z rezygnacją z miejsca w domu studenckim 

  

§ 9 

Studenci, o których mowa w §3 ust.1, którzy nie wypełnią warunków, o których mowa  

w § 7 i § 8 , mogą ubiegać się o zakwaterowanie na zasadach, o których mowa w § 4. 

 

§ 10 

1. Kierownicy domów studenckich w terminie do 20 lipca 2022 r. przekazują do Działu Spraw 

Studenckich pisemne listy osób, które uiściły opłatę rezerwacyjną, o której mowa w § 8  

i złożyły deklarację, o której mowa w § 7 ust. 1.  

2. Wszystkie deklaracje, o których mowa w § 7 ust. 1 przekazywane są do Działu Spraw 

Studenckich.  

3. Studentom, którzy wypełnili warunki, o których mowa w § 7 i § 8, Dział Spraw Studenckich 

wystawia skierowania do zakwaterowania w systemie informatycznym Uczelni oraz 

informuje studentów, że miejsce w domu studenckim zostało przyznane.  

 

§ 11 

Studenci składają elektroniczny wniosek o przyznanie prawa do zakwaterowania w domu 

studenckim w terminach ustalonych przez Dział Spraw Studenckich i ogłoszonych na stronie 

internetowej pod adresem: https://stypendia.up.krakow.pl/ 

 

§ 12 

Studenci i doktoranci innych Uczelni mogą ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim 

w roku akademickim 2022/2023. W tym celu powinni złożyć pisemny – samodzielnie 

zredagowany – wniosek wraz z uzasadnieniem do Prorektora ds. Studenckich. Wniosek taki 

należy złożyć za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich lub kierownika domu 

studenckiego. Prorektor ds. Studenckich, w miarę dostępności wolnych miejsc, może 

przydzielić miejsce w domu studenckim Uczelni na zasadach odpłatności obowiązujących 

studentów innych uczelni, określonych w Zarządzeniu Prorektora ds. Studenckich  

nr RO.Z.0211.1.2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku. 

 

§ 13 

1. Każdy student i doktorant, który złożył wniosek, o którym mowa w § 4 zostanie 

poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail, czy miejsce zostało przyznane.  

2. Dział Spraw Studenckich, na stronie internetowej pod adresem: 

https://stypendia.up.krakow.pl/ ogłosi harmonogram przyjmowania wniosków, terminy 

wyników rekrutacji do domów studenckich oraz zamieszczać będzie bieżące komunikaty 

związane z procesem przyznawania miejsc w domach studenckich. 

 

§ 14 

Kierownicy domów studenckich najpóźniej do dnia 20 lipca 2022 r. przekazują na piśmie 

Prorektorowi ds. Studenckich limity miejsc przeznaczonych do zakwaterowania studentów, 
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doktorantów i pracowników w poszczególnych domach studenckich w roku akademickim 

2022/2023. 

 

§ 15 

W ramach całkowitego limitu miejsc przeznaczonych do zakwaterowania, w roku akademickim 

2022/2023 tworzy się miejsca wydzielone, przeznaczone do wyłącznej dyspozycji 

następujących jednostek: 

1. Biuro Szkoły Doktorskiej – 40 miejsc (20 pokoi do pojedynczego wykorzystania); 

2. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – 54 miejsca (25 pokoi dwuosobowych)  

i 4 pokoje jednoosobowe; 

3. Biuro Współpracy Międzynarodowej – 70 miejsc w pokojach dwuosobowych; 

4. Zarząd Samorządu Studentów – 20 miejsc w pokojach dwuosobowych. 

 

§ 16 

Jednostki, o których mowa w § 15, które nie wykorzystają przyznanych miejsc, zgodnie  

z limitem, zobowiązane są niezwłocznie poinformować o tym kierowników poszczególnych 

domów studenckich oraz Dział Spraw Studenckich, który dysponuje niewykorzystanymi 

miejscami. 

 

§ 17 

Miejsca, które nie zostaną wykorzystane przez studentów i doktorantów, którzy z różnych 

przyczyn nie zakwaterują się w domach studenckich w ustalonych terminach lub zostaną 

zwolnione w trakcie trwania roku akademickiego, będą przekazane do dyspozycji kierowników 

domów studenckich. Miejsca te mogą być przeznaczone do komercyjnego wykorzystania. 

 

§ 18 

Prorektor ds. Studenckich – w miarę dostępności wolnych miejsc – w każdej chwili może 

podjąć decyzję o przyznaniu miejsca w domu studenckim. 

 

§ 19 

Procedurę przyznawania miejsc w domach studenckich realizuje Dział Spraw Studenckich.  

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przyznawania miejsc w domach studenckich 

sprawuje Prorektor ds. Studenckich.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 do Zasad przydzielania studentom i doktorantom  

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  

miejsc w domach studenckich Uczelni na rok akademicki 2022/2023 

 
 

DEKLARACJA ZAKWATEROWANIA 

W DOMU STUDENCKIM UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI 

EDUKACJI NARODOWEJ 

W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………(wpisać 

wyraźnie drukowanymi literami imię i nazwisko), deklaruję, że w roku akademickim 

2022/2023 (od 1 października 2022 r.) chcę być nadal zakwaterowany/a w domu 

studenckim, w którym aktualnie jestem zakwaterowany/a, tj. w domu studenckim: 

…………………………………………………….(wpisać pełną nazwę akademika). 

Przyjmuję do wiadomości, że miejsce w obecnym domu studenckim zostanie dla mnie 

utrzymane (przyznane na rok 2022/2023), jedynie pod warunkiem dokonania przeze mnie 

opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości: 600 zł w nieprzekraczalnym terminie do 14 

dni od dnia przyznania miejsca w domu studenckim. 

Przyjmuję do wiadomości, że opłata rezerwacyjna będzie zaliczona na poczet opłaty za 

miejsce w domu studenckim za pierwszy miesiąc zamieszkania, tj. za październik 2022 r. 

Przyjmuję do wiadomości, że brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej we wskazanym wyżej 

terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w domu studenckim. 

W celu poprawnej identyfikacji i przeprowadzenia procedury przydzielenia miejsc w domach 

studenckich przez Dział Spraw Studenckich podaję swoje dodatkowe dane: 

 

Nr albumu:…………………………………………. 

Aktualny (na dzień dzisiejszy) rok i stopień studiów:…………………………………………… 

Aktualną (na dzień dzisiejszy) nazwę kierunku studiów:……………………………………….. 

 

 

Kraków, dn. ………………………               ……………………………………………………... 
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem) 

 

 

 

 

 

Adnotacje Administracji Akademika: 

 

 


