
 
 UNIWERSYTET    
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU  

 
ZARZĄDZENIE Nr 65 

 
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie zasad zakwaterowania oraz warunków odpłatności  
za zakwaterowanie w Domu Studenckim Nr 3 w Bydgoszczy  

kandydatów przyjętych na I rok oraz studentów odpłatnych studiów  
stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK  

 
Na podstawie § 66 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu 
UMK z dnia 22 października 2013 r.   
 

z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

§ 1 
 
Kandydat przyjęty na I rok oraz student odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych  
w Collegium Medicum UMK, zwanych dalej „studiami anglojęzycznymi”, uprawnieni są   
do ubiegania się o zakwaterowanie w Domu Studenckim nr 3 w Bydgoszczy, zwanym dalej 
„domem studenckim”: 
1) na czas trwania kursu przygotowawczego; 
2) na okres 9 miesięcy (od października do czerwca danego roku akademickiego); 
3) w okresie trwania roku akademickiego; 
4) w miesiącach wakacyjnych (od lipca do września danego roku akademickiego). 

 
§ 2 

 
Wysokość odpłatności za zakwaterowanie w domu studenckim, zwanej dalej „opłatą”, określa 
rektor odrębnym zarządzeniem. 
 

§ 3  
 
1. Niezależnie od opłaty, kandydat przyjęty na I rok/student studiów anglojęzycznych, który 

otrzymał miejsce w domu studenckim zobowiązany jest do wpłaty kaucji  
w wysokości jednomiesięcznej opłaty. 

2. W przypadku niewpłacenia w wyznaczonym terminie kaucji, Uczelnia nie zapewnia  
miejsca w domu studenckim.  

3. Kaucja ma charakter poręczenia finansowego za ewentualne szkody wyrządzone  
przez mieszkańca w mieniu domu studenckiego. 

4. Kaucja podlega zwrotowi (w całości lub w części) przy wykwaterowaniu,  
o ile mieszkaniec zgłosi chęć wykwaterowania w formie pisemnej u kierownika domu 
studenckiego. Wysokość kwoty należnej do zwrotu, po ewentualnym potrąceniu 
należności za szkody, ustala kierownik domu studenckiego. 

 
§ 4  

 
1. Opłata oraz kaucja wnoszone są w złotych polskich (PLN) przelewem na rachunek 

bankowy Uniwersytetu. 
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2. Za termin wpływu opłaty/kaucji przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego 

Uniwersytetu. Możliwe jest również przedstawienie dowodu dokonania przelewu wpłaty 
na konto Uniwersytetu kierownikowi domu studenckiego.  

3. Wszystkie prowizje bankowe oraz inne należności związane z dokonywaniem płatności 
ponosi kandydat przyjęty na I rok/student studiów anglojęzycznych. 

 
§ 5 

 
1. Przyznanie miejsca w domu studenckim odbywa się na wniosek kandydata przyjętego  

na I rok/studenta studiów anglojęzycznych.  
2. Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim stanowi załącznik  

do zarządzenia. 
 

§ 6 
 
1. Miejsca w domu studenckim przyznawane są według kolejności złożonych wniosków. 
2. Decyzję o przyznaniu miejsca w domu studenckim podejmuje kierownik domu 

studenckiego. 
 

§ 7 
 
Kandydat przyjęty na I rok studiów anglojęzycznych ubiegający się o przyznanie miejsca  
w domu studenckim na czas trwania kursu przygotowawczego oraz na pierwszy roku studiów 
na okres 9 miesięcy, o których mowa w § 1 pkt 2, składa wniosek łącznie z podaniem  
o przyjęcie na studia.  
 

§ 8 
 
Student studiów anglojęzycznych ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim  
na kolejny rok akademicki oraz na miesiące wakacyjne składa wniosek do kierownika domu 
studenckiego do 15 maja bieżącego roku akademickiego. 
 

§ 9 
 

Informację o przyznaniu miejsca w domu studenckim kierownik domu studenckiego podaje 
każdorazowo do wiadomości kandydata przyjętego na I rok/studenta studiów 
anglojęzycznych poprzez wysłanie jej pocztą internetową na adres e-mail podany  
we wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim. 
 

§ 10  
 

1. Kandydat przyjęty na I rok studiów anglojęzycznych, który otrzymał miejsce w domu 
studenckim wnosi najpóźniej do 20 sierpnia poprzedzającego dany rok akademicki: 
1) w przypadku zakwaterowania na czas trwania kursu przygotowawczego – opłatę  

za pobyt oraz kaucję;  
2) w przypadku zakwaterowania na okres 9 miesięcy, o których mowa w § 1 pkt 2 – 

opłatę za miesiąc październik oraz kaucję.  
2. W przypadku rezygnacji z miejsca w domu studenckim po wniesieniu opłaty/kaucji,  

o której mowa w ust. 1, kandydat przyjęty na I rok studiów anglojęzycznych składa  
do dnia 5 września u kierownika domu studenckiego pisemną rezygnację, będącą 
podstawą otrzymania zwrotu wniesionej opłaty/kaucji na wskazane konto. 

3. W przypadku niezłożenia pisemnej rezygnacji, o której mowa w ust. 2 opłata  
nie podlega zwrotowi. 
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§ 11  
 

1. Student studiów anglojęzycznych, który otrzymał miejsce w domu studenckim na okres  
9 miesięcy, o których mowa w § 1 pkt 2, wnosi opłatę za miesiąc październik oraz kaucję 
najpóźniej do 20 września poprzedzającego dany rok akademicki. 

2. W przypadku rezygnacji z miejsca w domu studenckim po wniesieniu opłaty/kaucji,  
o której mowa w ust. 1, student studiów anglojęzycznych składa u kierownika domu 
studenckiego pisemną rezygnację, będącą podstawą otrzymania zwrotu wniesionej kaucji 
na wskazane konto. Opłata nie podlega zwrotowi. 

 
§ 12  

 
Istnieje możliwość zakwaterowania studenta studiów anglojęzycznych w domu studenckim  
w trakcie trwania roku akademickiego oraz w miesiącach wakacyjnych, o ile Uczelnia 
dysponuje wolnymi miejscami. Za pobyt student wnosi opłatę oraz kaucję najpóźniej w dniu 
zakwaterowania. 

 
§ 13 

 
1. Student studiów anglojęzycznych jest zobowiązany pisemnie poinformować kierownika 

domu studenckiego do 15 maja bieżącego roku akademickiego o rezerwacji miejsca na 
kolejny rok akademicki oraz o planowanym zakwaterowaniu w okresie wakacji. 

2. W przypadku niezłożeni pisemnej informacji student, o którym mowa w ust. 1, 
mieszkający w domu studenckim zobowiązany jest wykwaterować się z domu 
studenckiego do 30 czerwca bieżącego roku. 

3. W przypadku, gdy student, o którym mowa w ust. 1, mieszkający w domu studenckim 
zwalnia pokój na okres wakacji i w pokoju pozostawia swoje rzeczy osobiste, 
zobowiązany jest do zapłaty za każdy miesiąc połowy opłaty, o której mowa w § 2. 
Zapłaty należy dokonać do dnia 31 maja bieżącego roku akademickiego. 

 
§ 14 

 
W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem do studiów, o których mowa w § 1 stosuje się 
odpowiednio pozostałe przepisy obowiązujące w Uczelni. 

 
§ 15 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 
uprawomocnienia się decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku  
nowo budowanego Domu Studenckiego Nr 3 Collegium Medicum w Bydgoszczy. 
 
 
 
   R E K T O R  

 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


