
 UNIWERSYTET   
MIKOŁAJA KOPERNIKA         
 W TORUNIU 
 

ZARZĄDZENIE Nr 57 
 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 31 marca 2014 r.  
 

Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich w kampusie toruńskim 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Na podstawie art. 66 ust. 1 i art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 53 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. (z późniejszą zmianą) 
 

z a r z ą d z a   się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Regulamin określa zasady oraz tryb przyznawania miejsc w domach studenckich zlokalizowanych 
w kampusie toruńskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej 
Uniwersytetem. 
 

§ 2 
 

1. O zakwaterowanie w domu studenckim może się ubiegać student lub doktorant Uniwersytetu. 
2. Student lub doktorant może się ubiegać również o zakwaterowanie w domu studenckim 

współmałżonka oraz dzieci. 
 

§ 3 
 

1. Organem właściwym w sprawach przyznawania miejsc w domach studenckich jest Komisja 
Kwaterunkowa. 

2. Komisję Kwaterunkową w tym jej przewodniczącego powołuje do dnia 30 kwietnia każdego 
roku prorektor właściwy ds. studenckich. 

3. W skład Komisji Kwaterunkowej wchodzi: 
1) dwóch przedstawicieli Samorządu Studenckiego, 
2) jeden przedstawiciel Samorządu Doktorantów, 
3) kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych, 
4) kierownik Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich. 

 
§ 4 

 
1. Prorektor właściwy ds. studenckich na wniosek kierownika Działu Domów Studenckich i Hoteli 

Asystenckich, zaopiniowany przez właściwy organ Samorządu Studenckiego i Samorządu 
Doktorantów, określa liczbę miejsc przeznaczonych do zakwaterowania w domach studenckich 
na nowy rok akademicki. 

2. W ramach liczby miejsc, o której mowa w ust. 1, określa się liczbę miejsc dla: 
1) studentów podejmujących naukę na Uniwersytecie, 
2) doktorantów podejmujących naukę na Uniwersytecie 



3) studentów i doktorantów przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 
4) studentów i doktorantów uprawnionych do ubiegania się o zakwaterowania w domu 

studenckim współmałżonka i dzieci, 
5) studentów i doktorantów programu Erasmus i innych programów w ramach umów zawartych 

przez  Uniwersytet. 
 

§ 5 
 

1. Student lub doktorant zakwaterowany w domu studenckim ma prawo kontynuacji zamieszkania 
w tym samym domu studenckim w następnym roku akademickim. 

2. W terminie od dnia 5 do dnia 20 maja każdego roku student lub doktorant, który zamierza 
kontynuować zamieszkanie w danym domu akademickim, składa u kierownika domu 
studenckiego oświadczenie o kontynuacji zamieszkania na formularzu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1. 

3. Kontynuacja zamieszkania studenta lub doktoranta w ramach miejsc dla studentów 
i doktorantów przewlekle chorych i niepełnosprawnych jest możliwa po uzyskaniu pozytywnej 
opinii kierownika Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych. 

4. Kontynuacja zamieszkania studenta lub doktoranta w ramach miejsc dla studentów 
i doktorantów zamieszkujących z członkami rodziny (współmałżonkiem, dziećmi) jest możliwa 
w przypadku spełniania kryteriów uprawniających do zakwaterowania w ramach tego typu 
miejsc. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dołącza się do oświadczenia 
o kontynuacji zamieszkania. 

5. Student lub doktorant, który złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, uiszcza do dnia 
10 czerwca przedpłatę w wysokości 100,00 zł. Brak uiszczenia przedpłaty jest równoznaczny z 
rezygnacją z zamieszkania w domu studenckim. W przypadku rezygnacji z zamieszkania przepis 
§ 6 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 6 

 
1. Student lub doktorant niezamieszkujący w domu studenckim składa w terminie do dnia  

10 czerwca w biurze Samorządu Studenckiego wniosek o przyznanie miejsca w domu 
studenckim na formularzu, którego wzór stanowi dla studenta załącznik nr 2, a dla doktoranta 
załącznik nr 3.  

2. Student lub doktorant ubiegający się o miejsce w domu studenckim w ramach miejsc, o których 
mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, do wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim dołącza 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo dokument potwierdzający całkowitą niezdolność 
do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych albo dokument potwierdzający zaliczenie do I, II lub III grupy inwalidów, 
ewentualnie inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia. 

3. Student lub doktorant ubiegający się o miejsce w domu studenckim w ramach miejsc, o których 
mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, do wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim dołącza 
skrócony odpis aktu małżeństwa lub zaświadczenie o terminie zawarcia związku małżeńskiego; 
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu z dzieckiem na 
terenie domu studenckiego lub zaświadczenie lekarskie o terminie urodzenia dziecka. 

4. Lista studentów i doktorantów, którym przyznano miejsce w domu studenckim jest ogłaszana 
do dnia 15 czerwca na stronie internetowej Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich 
oraz Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktoranckiego. 

5. Student lub doktorant, któremu przyznano miejsce w domu studenckim, uiszcza do dnia  
30 czerwca przedpłatę w wysokości najniższej kwoty odpłatności za miejsce w tym domu 
studenckim. Brak uiszczenia przedpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z zamieszkiwania  
w domu studenckim. 

 



§ 7 
 

1. Osoby podejmujące studia na Uniwersytecie wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim  
składają  w  biurze  Komisji  Rekrutacyjnej do dnia 31 sierpnia na formularzu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 dla osób podejmujących studia wyższe i załącznik nr 3 dla osób 
podejmujących studia doktoranckie. 

2. Osoba podejmująca studia na Uniwersytecie ubiegająca się o miejsce w domu studenckim  
w ramach miejsc, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, do wniosku o przyznanie miejsca w domu 
studenckim dołącza orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo dokument potwierdzający 
całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych albo dokument potwierdzający zaliczenie do I, II lub III grupy 
inwalidów, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia. 

3. Osoba podejmująca studia w Uniwersytecie ubiegająca się o miejsce w domu studenckim  
w ramach miejsc, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, do wniosku o przyznanie miejsca w domu 
studenckim dołącza skrócony odpis aktu małżeństwa lub zaświadczenie o terminie zawarcia 
związku małżeńskiego; skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie  
o zamieszkiwaniu z dzieckiem na terenie domu studenckiego lub zaświadczenie lekarskie  
o terminie urodzenia dziecka.  

4. Lista osób, którym przyznano miejsce w domu studenckim jest ogłaszana do dnia 5 września na 
stronie internetowej Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich oraz Samorządu 
Studenckiego i Samorządu Doktoranckiego. 

5. Osoba, której przyznano miejsce w domu studenckim, uiszcza do dnia 10 września przedpłatę 
w wysokości najniższej kwoty odpłatności za miejsce w tym domu studenckim. Brak uiszczenia 
przedpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z zamieszkiwania w danym domu studenckim. 
 

§ 8 
 

Studenci, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, otrzymują miejsce w domu studenckim na podstawie 
listy sporządzonej przez uczelnianego koordynatora danego programu lub pracownika Uniwersytetu 
odpowiedzialnego za realizację umowy, po zatwierdzeniu jej przez prorektora właściwego do spraw 
studenckich. 
 

§ 9 
 

W przypadku, gdy w danym roku akademickim liczba miejsc przeznaczonych do zakwaterowania 
w domach studenckich jest mniejsza od liczby oświadczeń o kontynuacji zamieszkania i wniosków 
o przyznanie miejsca w domu studenckim, pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu 
studenckim mają studenci lub doktoranci, którym codzienny dojazd do Uniwersytetu 
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i którzy znajdują się w trudnej 
sytuacji materialnej. 
 

§ 10 
 

1. Student lub doktorant, któremu nie przyznano miejsca w domu studenckim, ma prawo  
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy osób, którym miejsca przyznano wnieść za 
pośrednictwem Komisji Kwaterunkowej odwołanie do prorektora właściwego ds. studenckich. 

2. Komisja Kwaterunkowa w terminie 7 dni od daty wniesienia odwołania zmienia swoje 
dotychczasowe rozstrzygnięcie, jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, 
albo przekazuje odwołanie prorektorowi właściwemu do spraw studenckich.  

3. Rozstrzygnięcie prorektora właściwego ds. studenckich jest ostateczne. 
4. Student lub doktorant, któremu Prorektor właściwy ds. studenckich przyznał miejsce w domu 

studenckim, uiszcza w terminie 7 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca 



przedpłatę w wysokości najniższej kwoty odpłatności za miejsce w tym domu studenckim. Brak 
uiszczenia przedpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z zamieszkiwania w danym domu 
studenckim. 

 
§ 11 

 
1. Przedpłata, o której mowa w § 5 ust. 5, § 6 ust. 5, § 7 ust. 5 oraz § 10 ust. 3 zaliczana jest na 

poczet opłaty za miejsce w domu studenckim za miesiąc październik. 
2. Wpłaty przedpłaty dokonuje się na właściwy rachunek bankowy lub bezpośrednio u kierownika 

właściwego domu studenckiego. 
3. Za termin uiszczenia przedpłaty przyjmuje się datę uznania przelewu na rachunku bankowym 

Uniwersytetu lub datę dokonania wpłaty u kierownika domu studenckiego. 
4.  Uiszczona przedpłata podlega zwrotowi w przypadku złożenia do dnia 15 września pisemnej 

rezygnacji z zamieszkiwania w danym domu studenckim. 
 

§ 12 
 

1. Jeżeli w wyniku kontynuacji zamieszkiwania, przyznania miejsc przez Komisję Kwaterunkową 
oraz prorektora właściwego ds. studenckich pozostają niewykorzystane miejsca z domach 
studenckich, od dnia 20 września dysponują nimi kierownicy domów studenckich. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 kierownik domu studenckiego może: 
1) zakwaterować studenta lub doktoranta Uniwersytetu, 
2) za zgodą Kierownika Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich: 

a) zmienić standard pokoju, 
b) zakwaterować absolwenta Uniwersytetu zgodnie ze stawką odpłatności obowiązującą  

studenta Uniwersytetu, 
c) zakwaterować osoby niezwiązane z Uniwersytetem, 
d) wykorzystać wolne pokoje dla celów hotelowych. 

 
§ 13 

 
Traci moc załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu z dnia 26 maja 2009 r. Regulamin przyznawania miejsc oraz funkcjonowania rad 
mieszkańców w domach studenckich UMK. 
 

§ 14 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. 
                                                                                                

 
 
   R E K T O R 
 
 
 

    prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
 

                                             
 
 
 
 


