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REGULAMIN PRZYZNAWANIA  MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 

 W POZNANIU 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1  

 Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o:  
1. Uniwersytecie - należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu;  
2. Radzie Uczelnianej - należy przez to rozumieć uczelniany organ uchwałodawczy Samorządu Studenckiego 
Uniwersytetu, czyli Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu;  
3. System informatyczny – należy przez to rozmieć Wirtualny System Usług dla Studenta. 
4. Wydziałowych i Odwoławczej Komisji Stypendialnej – należy przez to rozumieć komisje, o których mowa w 
Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  
 
 

§2 
1. Miejsca w domu studenckim przyznaje Dziekan Wydziału. Na wniosek Rady Uczelnianej Dziekan Wydziału 
może przekazać Wydziałowej Komisji Stypendialnej uprawnienia do podejmowania decyzji 
w tych sprawach. 
2. Studenci, którym Dziekan albo Wydziałowa Komisja Stypendialna nie przyznali miejsca w domu 
studenckim, mogą wystąpić o rozpatrzenie wniosku do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.  

3. Odwoławcza Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od daty 
wpłynięcia wniosku do Działu Spraw Studenckich.  
4. Miejsce w domu studenckim w trakcie roku akademickiego przyznaje Prorektor ds. Studenckich, w miarę 
posiadania wolnych miejsc.  
 
 

Rozdział II 
Przyznawanie miejsca w domu studenckim 

 
§3 

1. Student może ubiegać się o miejsce w domu studenckim poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza 
wniosku w systemie informatycznym  
2. Student wskazuje w formularzu preferowaną kolejność domów studenckich,  
o przyznanie miejsca,  w których ubiega się, na dany rok akademicki. 
3. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest do dnia 30 czerwca każdego roku akademickiego. 

 
§4 

1. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę przy przyznawaniu miejsca w domu studenckim są: 

1) dochód netto przypadający na członka rodziny studenta,  

2) odległość od miejsca zamieszkania,  

3) ilość uczącego się rodzeństwa poza miejscem zameldowania (według oświadczenia studenta ).  

2. Dodatkowymi kryteriami przyznania miejsca w domu studenckim są: posiadanie statusu studenta studiów 
stacjonarnych oraz udokumentowana szczególna sytuacja studenta (np. udokumentowane: sieroctwo, 
niepełnosprawność).  



3. Czynnikami wpływającymi na otrzymanie miejsca zgodnie z preferencjami studenta są w szczególności:  

1)  stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu,  
2)  mieszkanie we wcześniejszych latach w preferowanym domu studenckim, 

3) działalność na rzecz Uniwersytetu oraz Samorządu Studenckiego Uniwersytetu poświadczona przez 
Przewodniczącego Rady Uczelnianej,  

4) działalność w kole naukowym potwierdzona przez opiekuna naukowego koła,  

5) działalność w organizacjach studenckich potwierdzona przez przewodniczącego danej organizacji. 
 

§5 
1. Student może ubiegać się o miejsce w domu studenckim dla małżonka i dzieci. 
2. Nie pobiera się opłaty za dzieci studentów zamieszkałe w domu studenckim, o ile nie zajmują osobnego 
miejsca. 
3. Dodatkowe miejsce dla małżonka albo dziecka studenta przyznaje studentowi Prorektor ds. Studenckich, o 
ile stan wolnych miejsc w domu studenckim na to pozwala.  

 
§ 6 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student przebywający na urlopie dziekańskim może otrzymać 
miejsce w domu studenckim, o ile po zakończeniu rozpatrywania wniosków pozostają wolne miejsca 
w domach studenckich.  
 

§7 
Zasady oraz tryb przyznawania pokoi jednoosobowych w domach studenckich Uniwersytetu określa  
Komunikat Działu Spraw Studenckich dotyczący przyznawania pokoi jednoosobowych w Domach Studenckich 
UMP.  
 

§ 8 
Wysokość opłat za miejsce w domu studenckim określa Zarządzenie Rektora. 

 
 

§9 
Podział i limity miejsc w domach studenckich na dany rok akademicki dla poszczególnych kierunków ustala 
Rada Uczelniana. 

 
§10 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania miejsca w domu studenckim informuje się wnioskującego studenta 
poprzez system informatyczny.  

2. Student, który otrzymał miejsce w domu studenckim może zrezygnować z przyznanego miejsca poprzez 
system informatyczny. Dodatkowo należy złożyć do Działu Spraw Studenckich oświadczenie o rezygnacji z 
przyznanego miejsca. 
3. Rezygnacji, o której mowa w ust. 2, studenci muszą dokonać do 5 września, z wyłączeniem studentów 
I roku .   
 

§11 
1. Student, który otrzymał miejsce w domu studenckim, wraz z opłatą za pierwszy miesiąc zamieszkania, 
wpłaca kaucję zwrotną w wysokości jednego miesięcznego czynszu obowiązującego w danym domu 
studenckim, na swoje subkonto. Kaucja ta składana jest na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu nie 
zapłaconych opłat za zamieszkanie w domu studenckim oraz z tytułu wyrządzonych szkód w mieniu 
Uniwersytetu. 

2. Opłatę za zamieszkanie w domu studenckim w danym miesiącu student ma obowiązek uiścić z góry, 
w terminie do 15-ego dnia danego miesiąca na subkonto studenta. Dla dochowania terminu zapłaty liczy się 
data wpływu opłaty na podane konto. 

3.W przypadku zakwaterowania w danym miesiącu przez okres krótszy niż miesiąc, opłata ulega 
odpowiedniemu obniżeniu.  
 

§12 



1. Student, któremu przyznano miejsce w domu studenckim przed rozpoczęciem roku akademickiego, winien 
zakwaterować się przed upływem 7 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.  

2. Jeżeli student nie może dotrzymać terminu o którym mowa w pkt.1 powinien zgłosić to w administracji DS., 
wtedy miejsce zostanie dla niego zachowane. 

 

§13 
1. Student ma obowiązek wykwaterowania się z domu studenckiego najpóźniej do dnia 30 czerwca danego 
roku akademickiego.  

2. Student, za zgodą Administracji DS ,ma prawo mieszkać w domu studenckim podczas przerwy wakacyjnej, 
o czym musi powiadomić administrację domu studenckiego w terminie wyznaczonym przez administrację 
danego domu studenckiego. Zamieszkanie w okresie wakacyjnym jest możliwe tylko wtedy, kiedy w tym 
okresie dom studencki będzie dysponował wolnymi miejscami noclegowymi. Wysokość opłat za miejsce w 
domu studenckim podczas przerwy wakacyjnej podawana jest w Zarządzeniu Rektora do dnia 31 maja 
każdego roku akademickiego. 

3. Przed opuszczeniem domu studenckiego student ma obowiązek rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań 
wobec administracji domu studenckiego, wynikających z Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu. 

4. W momencie wykwaterowania się z domu studenckiego, student zobowiązany jest do: opuszczenia 
przyznanego miejsca w pokoju po uprzednim uregulowaniu wszystkich płatności, w tym również 
ewentualnych kosztów naprawy zniszczeń spowodowanych przez studenta, rozliczeniu z magazynem 
i oddania klucza do pokoju w administracji domu studenckiego.  
5. W terminie 7 dni od wykwaterowania i rozliczenia wszystkich zobowiązań, Uniwersytet zwraca studentowi 
kaucję zwrotną, o której mowa w § 11 pkt.1 niniejszego Regulaminu. Student zobowiązany jest do złożenia 
pisma w sprawie zwrotu kaucji w administracji DS.  
 
 

 
§14 

Dziekanaty mają obowiązek zawiadamiania administracji właściwego domu studenckiego o rezygnacji 
studenta ze studiów, skreśleniu z listy studentów lub ukończeniu studiów 
w trakcie roku akademickiego.  
 


