
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 28/2022 

z dnia 21 lipca 2022 roku 

w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz kryteriów decydujących o kolejności 

przyznawania w nich miejsc 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn zm.) oraz § 47 Regulaminu Świadczeń dla Studentów i 

Doktorantów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem 

Rektora UMFC nr 46/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina mogą 

być składane w terminie od dnia 16 sierpnia do dnia 31 sierpnia roku, w którym mają być przyznane 

miejsca. 

 

§ 2. 

1. Przy przyznawaniu miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

pierwszeństwo mają osoby, które spełniają łącznie następujące przesłanki: 

1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 

2) posiadają zameldowanie na pobyt stały w miejscowości położonej w odległości większej niż 50 

kilometrów od Warszawy lub odpowiednio Białegostoku; 

3) rozpoczynają studia stacjonarne pierwszego stopnia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 

Chopina w roku, w którym ubiegają się o przyznanie miejsca w domach studenckich. 

2. Przez trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 pkt 1 należy rozumieć sytuację, gdy miesięczna 

wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta jest równa lub niższa od kwoty 1 050 zł (słownie: tysiąc 

pięćdziesiąt złotych), przy czym do obliczania tego dochodu stosuje się odpowiednio zasady określone 

w Regulaminie Świadczeń dla Studentów i Doktorantów UMFC dotyczące obliczania dochodu                       

na potrzeby ustalenia prawa do stypendium socjalnego. 

3. Dla osób spełniających wszystkie kryteria określone w ust. 1 sporządzona zostanie lista rankingowa,              



na podstawie której ustalana będzie kolejność przyznawania miejsc w danym domu studenckim UMFC              

w ramach dostępnych miejsc, zgodnie z kolejnością od najniższego dochodu na osobę w rodzinie 

studenta ustalonego w sposób określony w ust. 2. 

4. W przypadku, gdy po przyznaniu miejsc w danym domu studenckim Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina zgodnie z łącznym zastosowaniem kryteriów wskazanych w ust. 1 pkt 1 – 3 

pozostaną wolne miejsca, przy przyznawaniu miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina pierwszeństwo będą miały osoby, które spełniają łącznie przesłanki określone              

w ust. 1 pkt 1 i 2, przy czym ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku, gdy po przyznaniu miejsc w danym domu studenckim Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina na podstawie ust. 1 oraz ust. 4 pozostaną wolne miejsca, o przyznaniu miejsc 

decydowała będzie kolejność złożonych wniosków. 

 

§ 3. 

Traci moc Zarządzenie Rektora UMFC nr 47/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie terminu 

składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina oraz kryteriów decydujących o kolejności przyznawania w nich miejsc. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

(-) 

prof. dr hab. Klaudiusz Baran1 

                  Rektor 

 

 

                                                      
1 podpis Rektora na oryginale dokumentu 


