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R-B-SOP.014.1.114.2020 

 
ZARZĄDZENIE NR 114/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich 

  

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządza się co następuje: 

 

§ 1  

1. Ustala się opłaty miesięczne za miejsca w domach studenckich dla studentów i doktorantów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studentów obcokrajowców, określone w załączniku 

do niniejszego Zarządzenia.  

2. Stawki określone w załączniku mają zastosowanie także do studentów i doktorantów innych uczelni, 

które są sygnatariuszami podpisanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu umowy 

(porozumienia) o wzajemnym kwaterowaniu studentów i doktorantów. 

  

§ 2 

1. Pozostałe osoby zakwaterowane w domach studenckich niewymienione w załączniku, w tym: 

1) studenci innych uczelni niż wskazane w § 1 ust.2,  

2) pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  

3) inne osoby,  

wnoszą opłaty określone w § 1 powiększone o 8% podatku VAT zgodnie z ogólnie obowiązującymi 

przepisami. 

2. Gość Mieszkańca domu studenckiego, który uzyskał zgodę Kierownika domu studenckiego  

na wspólne przenocowanie w pokoju Mieszkańca uiszcza opłatę w wysokości 15 zł za dobę (w tym 

podatek VAT).  

3. Za dziecko Mieszkańca/ gościa zakwaterowane w domu studenckim pobiera się, z uwzględnieniem 

ust.1: 

1) opłatę określoną w § 1- jeżeli zajmuje miejsce,  

2) 50% odpowiedniej kwoty z § 1- jeżeli nie zajmuje miejsca. 



 

 

                                                        Rektor 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e-mail: 
www.ue.wroc.pl 

4. Za czerwiec lub wrzesień każdego roku kalendarzowego pobierana jest opłata w wysokości 

odpowiedniej do ilości dni zamieszkania, według stawek z § 1. 

5. Osobom, które otrzymały skierowanie do domu studenckiego przed 1 października naliczana jest opłata 

za cały miesiąc październik, niezależnie od tego, w którym dniu tego miesiąca zostaną zakwaterowane. 

6. W okresie od 1 lipca do 15 września obowiązują opłaty określone w § 1 powiększone o podatek VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. Mieszkaniec domu studenckiego zobowiązany jest wnieść opłatę za miejsce w domu studenckim do dnia 

15 każdego miesiąca. Po tym terminie naliczane są odsetki ustawowe.  

 

§ 3 

1. Przed zakwaterowaniem w domu studenckim obowiązuje wpłata  kaucji w wysokości 400 zł.  

2. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu kaucji są określone w Umowie o korzystanie z miejsca w domu 

studenckim oraz Regulaminie Mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2020 r.  
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                Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


