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Poz. 253 

ZARZĄDZENIE NR 40 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 16 czerwca 2016 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia  
Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego  

Na podstawie § 35 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W Regulaminie domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącym 

załącznik do zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
18 czerwca 2014 r. (Monitor UW z 2014 r. poz. 123 z późn. zm.) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w § 19: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Student wskazuje we wniosku domy studenta w preferowanej kolejności.”; 

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
„12. Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w ramach giełdy za 

pośrednictwem USOSweb zgodnie z terminami określonymi w komunikacie.”. 
2) załącznik nr 1 do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik  
do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2016 r.  

w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta 

Uniwersytetu Warszawskiego 

”Załącznik nr 1 
do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego 

Kryteria przyznawania miejsc w domach studenta 
1. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę przy przyznawaniu miejsca 

w domu studenta są: 
1) kryterium dochodu, za które można otrzymać od 0 do 75 pkt; liczbę punktów 

ustala się proporcjonalnie do dochodu w ten sposób, że za miesięczny dochód 
netto na osobę w rodzinie w wysokości 0 zł przyznaje się 75 punktów, zaś za 
dochód w wysokości 1500 zł i więcej przyznaje się 0 punktów; 

2) kryterium odległości, za które można otrzymać od 0 do 25 pkt; liczbę punktów 
ustala się proporcjonalnie do odległości w ten sposób, że za 500 km i więcej 
przyznaje się 25 punktów, zaś za 0 km przyznaje się 0 punktów. 

2. BSS w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Studentów, może 
określić maksymalny dochód, powyżej którego wnioski o miejsce w domu studenta 
będą rozpatrywane negatywnie lub minimalną odległość, poniżej której wnioski 
o miejsce w domu studenta będą rozpatrywane negatywnie. Informację zamieszcza 
się na stronie internetowej BSS. 

3. Dodatkowymi kryteriami, wpływającymi na otrzymanie miejsca w domu 
studenta zgodnie z preferencjami wnioskodawcy są: 
1) nieprzerwane zamieszkanie w bieżącym roku akademickim w okresie od 

dnia 1 października do dnia 30 czerwca przez co najmniej 3 miesiące (ok. 90 dni) 
w domu studenta, wskazanym na pierwszym miejscu preferencji – 2 pkt; 

2) sieroctwo – 2 pkt; 
3) półsieroctwo – 1 pkt; 
4) samotne wychowywanie dziecka przez studenta – 1 pkt; 
5) studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów – 1 pkt; 
6) posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata 

lub finalisty konkursu ogólnopolskiego i międzynarodowego wymienionego 
w uchwale Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie szczegółowych zasad 
przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz 
laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – 
w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia 
egzaminu maturalnego, którzy rozpoczną te studia w kolejnym roku akademickim 
– 1 pkt. 

4. Odległość będącą podstawą obliczenia punktów za kryterium odległości 
ustala się na podstawie wydruku z serwisu Google Maps (lub równoważnego) 
przedstawiającego trasę między miejscem stałego zamieszkania wnioskodawcy 
a adresem ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa, z uwzględnieniem 
rzeczywistych szlaków komunikacyjnych.” 
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