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z dnia 28 czetwca 2022 r.

w sprawie zaopiniowania wysokosci oplat zwiqzanych z zamieszkaniem w domu

studenta UW obowiqzujqcych w roku akademickim 202212023

Na podstawie S38 ust. l pkt 10) Regulaminu Samozqdu Student6w Uniwersytetu

Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2020 r., poz.455), w zwiqzku z g15

ust. 1 Regulaminu dom6w studenta Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu

Warszawskiego z 202Q r., poz.372), Zazqd Samozqdu Student6w uchwala, co nastgpuje:

s1

Wyraza sie negatywnq opinie dotyczqcq propozycji cen miejsc w domach studenta UW w

roku akademickim 202212023.

Zdaniem Zazqdu, podwy2ka oplat w wysoko6ci 20% jest zbyt wysoka. Utzymujqcy sig

wzrost cen powoduje trudnq sytuacjg dla student6w i studentek na Uniwersytecie

Warszawskim. Odbija sig to negatywnie zwlaszcza na osobach w trudnej sytuacji

materiafnej, kt6rych dom rodzinny jest poza Warszawq. W m u 2022 roku inflacja wedtug

GUS wyniosla 13,9o/o. Zarz4d rozumie powodowany wzrostem cen rosnqcy koszt

utzymania miejsc w domach studenta, zwraca jednak2e uwagQ, 2e skala

zaproponowanych podwyzek znadzqco przeryZsza wysoko66 wska2nika inflacji w
Polsce. Majqc na uwadze, 2e mo2liwo56 ubiegania sie o miejsce w domu studenta jest

jednym ze Swiadczefi, kt6re studentom gwarantuje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo

o szkolnictwie wyzszym i nauce, iz racji swojego charakteru ma stanowi6 wsparcie

osobom, dla K6rych dojazd z domu rodzinnego uniemo2liwialbym lub w znacznym stopniu

utrudnial studiowanie, koszt miejsca nie powinien w znacznym stopniu obciq2a6

studenckiego bud2etu. R6wnocze6nie, biorqc pod uwagq, 2e Zazqd nie jest w posiadaniu

informacji, o ile wzrosly koszty utrzymania miejsc w domach studenta, nie ma mo2liwoscl

pzychylenia sig do propozycji tak znaczqcej podwy2ki.
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1 . Proponuje siq, aby zwiqkszenie oplat za miejsca w domach studenta wynosilo

maksymalnie | 5%.

Rekomenduje sie wprowadzenie rozr6znienia cen miedzy pokojami wyposa2onymi i

niewyposazonymi w wgzel sanitamy. Zatzed prcponuie, aby cena w pzypadku pokoju

niewyposa2onego w wQzel sanitarny byla ni2sza o 50 zl brutto w stosunku do

analogicznego pokoju wyposa2onego w wgzel.

Proponuje sig zwiqkszenie doplaty za miejsce w domu studenta dla os6b spoza

Uniwersytetu Warszawskiego ze 100 zl netto do 1 50 zl netto.

s3
Opinia Pelnomocniczki ds. socjalnych Zazqdu Samozqdu Student6w UW stanowi zal4enik
do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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Kamil Bonas - Pzewodniczqcy

Klaudia Nowak

Marcin Osifiski

Malgozata Wasilewska

Jan Wieczorek

Michal Zinowczyk

Przeciw: 0
Wstzym ujacych sie: 0
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Malgorzata Wasilewska

Pelnomocniczka ds. socjalnych

Zarzqdu S am or z4du Student6w

Uniwersltetu Warszawskiego

OPINIA

Po analizie i zapoznaniu sig z propozycj4 zwigkszenia oplat o 20To za miejsce w Domach Studenta

Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2022/2023 wydajg opiniujg nega9'rvn4 \i/

powy2szej sprawie. Podwy2ka na tak wysokim poziomie na jedno miejsce powinna by6 uzasadniona

bardzn szczeg6lowymi wyjaSnieniami i poparta danymi dotycz4cymi koszt6w utrzymania Dom6w

Studenta w rozbiciu na poszczeg6lne skladniki, w zestawieniu z opiniami mieszkaric6w, co dojako6ci

2ycia w akademiku.
Pclnomocn itzka ds. soe-irlnych
Zarzadu Samorzadu Studcntow
Unitcriyrctu Warszawlkieg('
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