
Zarządzenie Nr 131/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 27 września 2013 r. 

 

 

w sprawie ustalenia zasad obniżania wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domach 

Studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

 

 Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z  2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej 

uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533) oraz § 47 ust. 3 pkt 9 Statutu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

§ 1 

1. Ustalam zasady obniżania wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenta 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

2. Wysokość opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenta określana jest odrębnym 

zarządzeniem Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie               

w Domach Studenta. 

§ 2 

1. Obniżenie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenta dokonywane jest na 

wniosek studenta. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składany jest u kierownika Działu Rekrutacji i Spraw 

Studenckich. 

§ 3 

1. Wysokość opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenta może zostać obniżona                

w przypadku: 

1) osiągnięcia przez studenta wybitnych sukcesów sportowych, tj. udziału                  

w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy 

(indywidualnie i drużynowo), zajęcia od pierwszego do trzeciego miejsca              

w zawodach Akademickich Mistrzostw Świata, Akademickich Mistrzostw Europy                       

i Uniwersjadzie (indywidualnie i drużynowo), a także zajęcia od pierwszego do 

trzeciego miejsca w zawodach Mistrzostw Polski w dyscyplinach określonych 

przez ZG AZS w ramach Akademickich Mistrzostw Polski (indywidualnie              

i drużynowo); 

2) zostania przez studenta najlepszym studentem na danym kierunku studiów, w roku 

akademickim poprzedzającym złożenie wniosku; 

3) znalezienia się przez studenta oraz studenta cudzoziemca posiadającego Kartę 

Polaka w trudnej sytuacji materialnej. 



2. Obniżenie wysokości opłaty może zostać dokonane tylko z jednego tytułu wymienionego 

w ust. 1. 

§ 4 

Student lub student cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka, znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, do wniosku o którym mowa w § 2 ma obowiązek dołączyć: 

1) opinię kierownika Domu Studenta i kierownika Działu Rekrutacji i Spraw 

Studenckich 

2) potwierdzenie aktualnej sytuacji materialnej: 

a) potwierdzona przez Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich wysokość 

miesięcznego dochodu studenta na członka rodziny – w przypadku ubiegania się    

o stypendium socjalne w danym roku akademickim; 

b) dokumenty potwierdzające sytuację materialną, zgodnie z wykazem dokumentów 

składanych z wnioskiem o stypendium socjalne określonym w Regulaminie 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wprowadzonym zarządzeniem 

Nr 118/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 

września 2013 r. – w przypadku nie ubiegania się w danym roku akademickim      

o stypendium socjalne. 

3) zaświadczenie Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich o wysokości pobieranych 

świadczeń pomocy materialnej w danym roku akademickim; 

4) inne dokumenty potwierdzające znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej. 

§ 5 

1. Decyzję w sprawie obniżenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenta 

wydaje Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. 

2. Decyzja wydawana jest na cały rok akademicki, w którym nastąpiło złożenie wniosku, z 

zastrzeżeniem § 6. 

3. Decyzja wydawana jest według następujących zasad: 

 

podstawa obniżenia wysokość obniżenia 

 

osiągnięcie przez studenta wybitnych sukcesów 

sportowych 

 

70 % 

 

zostanie przez studenta najlepszym studentem na 

danym kierunku studiów 

 

70 %  

 

 

 

 

 

 

znalezienie się studenta w trudnej sytuacji 

materialnej 

miesięczny dochód 

studenta na członka 

rodziny 

 

wysokość obniżenia 

 

0,00 – 200,00 zł 

 

50 %  

 

200,01 – 400,00 zł 

 

35 %  

 

400,01 – 850,20 zł 

 

20 %  



 

 

 

 

 

znalezienie się studenta cudzoziemca 

posiadającego Kartę Polaka w trudnej sytuacji 

materialnej 

miesięczny dochód 

studenta cudzoziemca 

posiadającego Kartę 

Polaka na członka 

rodziny 

 

 

wysokość obniżenia 

 

0,00 – 200,00 zł 

 

70 %  

 

200,01 – 400,00 zł 

 

50 %  

 

400,01 – 850,20 zł 

 

30 %  

 

§ 6 

Student ponosi opłatę za zakwaterowanie w Domach Studenta w obniżonej wysokości 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podjęta decyzja              

o obniżeniu wysokości opłaty. 

§ 7 

Osoby niebędące studentami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zakwaterowane w Domach 

Studenta ponoszą opłaty za zakwaterowanie w pełnej wysokości, bez możliwości ubiegania 

się o ich obniżenie. 

§ 8 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Dydaktycznych              

i Jakości Kształcenia. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Rektor 

 

 

                                                                                    prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 


