Poz. 233
ZARZĄDZENIE NR 58
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 11 lipca 2017 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) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Prorektor po zasięgnięciu opinii właściwych organów Samorządu
Studentów i Samorządu Doktorantów nie później niż do końca maja ustala na dany
rok akademicki terminy: składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsca
w domu studenta oraz kwaterowania.
2. Terminarze ogłasza się w formie komunikatów zamieszczanych na
stronach Biura Spraw Studenckich, zwanego dalej „BSS” i Biura ds. Studiów
Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „BDSDKP”.
W uzasadnionych wypadkach komunikaty mogą zostać zmienione.”;
2) w § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prorektor po zasięgnięciu opinii właściwych organów Samorządu
Studentów i Samorządu Doktorantów ustala i ogłasza do końca września zasady
i tryb przyznawania miejsc w domu studenta obowiązujące po zakończeniu okresu
kwaterowania.”;
3) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Niewykorzystane przez odpowiednie biura miejsca, za wyjątkiem miejsc
będących w dyspozycji Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „BON”,
przekazywane są do dyspozycji BSS po zakończeniu okresu kwaterowania.”;
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4) w § 17:
a) w ust. 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) dla doktorantów – BDSDKP.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Po zakończeniu okresu kwaterowania za przyznanie miejsc osobom,
o których mowa w § 17 ust. 1 lit. a, c, d odpowiada BSS.”;
5) w § 19:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o kolejne
miejsce dla współmałżonka lub swojego dziecka. Zgoda może zostać uzależniona
od wykazania przez studenta, że dokonuje postępów w nauce.”,
b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Właściwe biuro odmawia przyznania miejsca, jeżeli student nie spełnił
kryteriów do jego przyznania, jak również w sytuacji, o której mowa w § 41 ust. 6.
Ponadto może odmówić przyznania studentowi miejsca w domu studenta, jeżeli
otrzymał on w latach wcześniejszych miejsce, jednak nie zaliczył pierwszego roku
studiów lub zalega z płatnościami w związku z korzystaniem z domu studenta.”;
6) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21
1. Do przyznawania miejsc doktorantom stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że sytuację materialną doktoranta ustala
się na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek wygenerowany
w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony do BDSDKP. Do wniosku należy
dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną doktoranta, wskazaną we
wniosku odległość od miejsca zamieszkania oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.
3. Doktorant określa we wniosku kolejność domów studenta, w których
chciałby otrzymać miejsce. BDSDKP przyznaje miejsca w miarę możliwości zgodnie
z preferencjami doktoranta.
4. BDSDKP weryfikuje i przygotowuje do rozpatrzenia w USOSweb każdy
kompletny wniosek złożony w terminach określonych w komunikacie, o którym
mowa w § 4. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku BDSKP informuje
doktoranta o konieczności ich uzupełnienia we wskazanym terminie pod rygorem
odrzucenia wniosku.”;
7) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domu
studenta studentom cudzoziemcom, a także słuchaczom Centrum Języka Polskiego
i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, zwanego dalej „Polonicum”, którzy
są uczestnikami rocznego kursu przygotowawczego z języka polskiego. Pulę miejsc
w domach studenta dla studentów cudzoziemców określa Prorektor przy podziale,
o którym mowa w § 16 ust. 1.”;
8) w § 26:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minimalny okres zakwaterowania w domu studenta w trakcie roku
akademickiego wynosi nieprzerwanie 14 dni.”,
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b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli student zakwateruje się na okres krótszy niż określony w ust. 4,
obowiązują go stawki hotelowe danego domu studenta.”;
9) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32
1. Student ma prawo do uzyskania trzech bezpłatnych noclegów w miesiącu
dla osób bliskich po otrzymaniu pisemnej zgody współmieszkańców i kierownika
bądź rady mieszkańców. Cena kolejnych noclegów ustalana jest przez kierownika
w porozumieniu z radą mieszkańców i nie może być wyższa niż 25 zł. Przepis ten
ma zastosowanie również do zamieszkiwania w czasie wakacji.
2. Opłatą za nocleg, o którym mowa w ust. 1, obciąża się studenta.”;
10) w § 33:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dom studenta prowadzi księgę gości, odnotowując wejścia i wyjścia gości
mieszkańców. Odwiedzający jest zobowiązany do czytelnego wpisania swoich
danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu
osobistego lub paszportu, a w wypadku cudzoziemców dodatkowo: narodowość
oraz adres zamieszkania na terenie obcego państwa), umożliwienia utrwalenia
swojego wizerunku przez system monitoringu, a także do okazania na żądanie
portiera dokumentu potwierdzającego tożsamość.”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odwiedzającego, który pozostaje na terenie domu studenta po godzinie
22.00 bez zgody kierownika lub rady mieszkańców, obciąża się należnością za
nocleg według stawki hotelowej obowiązującej w domu studenta. W takim wypadku
odwiedzający uiszcza opłatę gotówką. W razie nieuiszczenia opłaty przez osobę
zaproszoną przez studenta, należnością obciąża się studenta.”;
11) w § 41:
a) w ust. 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) skreślenia z listy mieszkańców domu studenta przez kierownika
w porozumieniu z radą mieszkańców ze względu na rażące wykroczenia studenta
lub jego gościa przeciwko Regulaminowi lub regulaminowi porządkowemu domu
studenta. W przypadku braku zgody rady mieszkańców kierownik może skierować
sprawę do Prorektora,”,
b) w ust. 1 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) stwierdzonego komisyjnie rażącego naruszenia zasad współżycia
społecznego, w szczególności obowiązku utrzymania czystości w pokoju lub
segmencie – w takim wypadku student otrzymuje upomnienie, a jeżeli sytuacja się
powtarza, traci miejsce w domu studenta,”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Od decyzji kierownika podjętych w związku z faktami wymienionymi
w ust. 1 lit. d, e oraz f studentowi przysługuje odwołanie w terminie siedmiu dni od
dnia zakomunikowania decyzji studentowi. Okoliczność i data zakomunikowania
decyzji studentowi podlega utrwaleniu przez kierownika. Odwołanie wnosi się do
Prorektora za pośrednictwem kierownika. Kierownik przekazuje odwołanie
Prorektorowi w terminie siedmiu dni, załączając swoją opinię oraz opinię rady
mieszkańców. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Decyzja
Prorektora jest ostateczna.”;
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d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadkach wymienionych w ust. 1 student opuszcza dom studenta
w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia utraty miejsca w domu studenta.”.
§2
Załącznik nr 1 do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.
§3
Uchyla się załącznik nr 2 do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu
Warszawskiego.
§4
Załącznik nr 3 do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego
staje się załącznikiem nr 2.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że załącznik nr 1
w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia ma zastosowanie od roku
akademickiego 2017/2018.
Rektor UW: M. Pałys

4

Załącznik
do zarządzenia nr 58 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 lipca 2017 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 przyznawanie 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 1 500 i więcej zł 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. 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, 00-927 Warszawa, z uwzględnieniem
rzeczywistych szlaków komunikacyjnych.
3. Dodatkowymi kryteriami, wpływającymi na otrzymanie miejsca w domu
studenta zgodnie z preferencjami wnioskodawcy są:
1) nieprzerwane zamieszkanie w domu studenta wskazanym na pierwszym miejscu
preferencji przez co najmniej trzy miesiące (ok. 90 dni) w okresie od dnia
1 października do dnia 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok
akademicki, na który miejsce w domu studenta ma być przyznane – 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 – 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;
7) otrzymanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium dla
najlepszych doktorantów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na
który miejsce w domu studenta ma być przyznane – 1 pkt;
8) otrzymanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim
poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta ma być
przyznane – 2 pkt.”.
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