
Załącznik nr 7      

do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu   

Ekonomicznego we Wrocławiu     

    

       REGULAMIN     
przyznawania miejsc w domach studenckich   

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   

     
§ 1 Ogólne zasady przyznawania miejsc w domach studenckich    

1. Pierwszeństwo do zakwaterowania w domach studenckich przysługuje 

studentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:    

1. którym codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu 

utrudniałby studiowanie,    

2. znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli liczba osób ubiegających 

się  o zakwaterowanie jest większa niż liczba wolnych miejsc.    

2. Miejsca przyznawane są przez Komisję w składzie :   

1. Kierownik Działu Domów Studenckich;    

2. Kierownicy Domów Studenckich;   

3. Przewodniczący Rad Mieszkańców Domów Studenckich.   

3. Odwołania od decyzji Komisji rozpatruje Prorektor ds. Studenckich i 

Kształcenia   w terminie 14 dni od opublikowania listy osób, którym przyznano miejsce 

w domu studenckim.    

4. Rezerwa miejsc w domach studenckich dla kandydatów przyjętych na I rok 

studiów I i II stopnia ustalana jest przez Dział Domów Studenckich oraz przedstawicieli 

Rady Mieszkańców.    

5. Miejsca w domach studenckich przyznawane są w kolejności:    

1. studentom Uniwersytetu Ekonomicznego studiującym nieprzerwanie,    

2. małżeństwom, w których oboje małżonkowie są studentami 

Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu i studiują nieprzerwanie,    

3. małżeństwom, w których jeden z małżonków jest studentem Uniwersytetu   

Ekonomicznego we Wrocławiu, drugi studentem innej Uczelni i oboje studiują 

nieprzerwanie,     

4. studentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przebywającym na 

urlopie zdrowotnym lub losowym (o ile wymaga tego leczenie lub przypadek 

losowy), 5) małżeństwom, w których jeden z małżonków jest studentem 

Uniwersytetu   

Ekonomicznego we Wrocławiu i studiuje nieprzerwanie, a drugi nie posiada statusu 

studenta,    

6) w miarę wolnych miejsc w domach studenckich:    

1. studentom powtarzającym rok z powodu niedostatecznych postępów w 

nauce,    

2. studentom oczekującym na powtarzanie roku,    

3. doktorantom Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu,  4) studentom innych uczelni,  5) innym osobom.    

6. O przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje:    

1) średnia ze wszystkich ocen łącznych:    

a. za ostatni rok studiów - w przypadku studentów II- IV roku 

studiów,    

b. za pierwszy semestr - w przypadku studentów I roku studiów;    



2. suma punktów uzyskanych przez kandydata w procesie rekrutacji w 

bieżącym roku akademickim - w przypadku osób rozpoczynających 

studia;    

3. odległość od miejsca zamieszkania;    

4. oświadczenie o pobieraniu/nie pobieraniu stypendium socjalnego.    

7. Miejsca w domu studenckim przyznawane są corocznie na okres dziewięciu 

miesięcy,  tj. od października do czerwca następnego roku kalendarzowego.    

8. Na wniosek kierownika domu studenckiego studenci, którzy będąc 

mieszkańcami domów studenckich rażąco naruszają przepisy Regulaminu mieszkańca 

domu studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, mogą być 

pozbawieni prawa  do przyznania miejsca w domu studenckim na kolejny rok 

akademicki. Decyzję  o nieprzyznaniu miejsca w domu studenckim podejmuje 

Komisja, o której mowa w § 1  ust. 2.    

9. Studenci mogą uzyskać zezwolenie na zakwaterowanie w okresie wakacji 

letnich  za zgodą Działu Domów Studenckich.    

      

§ 2  Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich    
1. Studenci, ubiegający się o miejsce w domu studenckim w nowym roku 

akademickim, składają podania wg wzoru dostępnego na stronie dds.ue.wroc.pl lub w 

Dziale Domów  Studenckich w wyznaczonych terminach, podawanych corocznie przez 

Dział Domów Studenckich:     

a. osobiście w Dziale Domów Studenckich    

b. drogą e-mailową z zeskanowanym podpisem i dowodem wpłaty depozytu,    

c. listownie z potwierdzeniem wpłaty depozytu.    

2. Każdy student składający podanie powinien wpłacić jednocześnie depozyt   na 

zabezpieczenie przyznanego miejsca, przelewem na konto 17 1240 6814 1111 0000   

4936 4112 lub kartą w Dziale Domów Studenckich.     

3. Zwrot depozytu, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić, jeżeli student 

zrezygnuje  z przyznanego miejsca w domu studenckim, do dnia 16 sierpnia danego 

roku.    

4. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 

student traci prawo do zwrotu depozytu.     

5. Listy studentów, którym przyznano miejsce w domu studenckim, podpisane 

przez  Kierownika Działu Domów Studenckich lub Przewodniczącego Komisji 

udostępniane   są na stronie dds.ue.wroc.pl i tablicach ogłoszeń Działu DS i Domów 

Studenckich.    

6. Student, któremu przyznano miejsce w domu studenckim zobowiązany jest  do 

zakwaterowania się w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia roku akademickiego; po tym 

terminie traci prawo do zamieszkania w domu studenckim i zwrotu depozytu.    

   

§ 3 Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich kandydatom przyjętym  na 

I rok studiów I i II  stopnia    

1. Każdy kandydat składający podanie powinien wpłacić jednocześnie depozyt  na 

zabezpieczenie przyznanego miejsca przelewem na konto 17 1240 6814 1111 0000   

4936 4112 lub kartą w Dziale Domów Studenckich.     

2. Zwrot depozytu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli kandydat 

zrezygnuje  z przyznanego miejsca w domu studenckim do dnia 15 września danego 

roku.    

3. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub 

rezygnacji po tym terminie, student traci prawo do zwrotu depozytu.      



4. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, składają podania wg wzoru dostępnego na 

stronie dds.ue.wroc.pl lub w Dziale Domów Studenckich w wyznaczonych terminach, 

podawanych corocznie przez Dział Domów Studenckich:    

a. osobiście w Dziale Domów Studenckich,    

b. drogą e-mailową z zeskanowanym podpisem i dowodem wpłaty depozytu,    

c. listownie z potwierdzeniem wpłaty depozytu.    

5. Kandydat, któremu przyznano miejsce w domu studenckim, zobowiązany 

jest   do zakwaterowania się w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia roku akademickiego, 

po tym terminie traci prawo do zamieszkania w domu studenckim i zwrotu depozytu.    

       

§ 4  Zasady przyznawania miejsc i zakwaterowania w domach studenckich innych 

osób    

1. Studenci, obcokrajowcy, mają takie same uprawnienia i obowiązki jak studenci 

będący obywatelami polskimi.    

2. Doktoranci, w tym doktoranci obcokrajowcy, składają podania w Dziale 

Domów Studenckich na odpowiednim druku wg wzoru dostępnego na stronie 

dds.ue.wroc.pl lub   w Dziale Domów Studenckich potwierdzonym przez promotora lub 

opiekuna naukowego. Podania rozpatruje Dział Domów Studenckich w miarę 

dysponowania przez Uczelnię wolnymi miejscami w domach studenckich.     

3. W miarę dysponowania przez Uczelnię wolnymi miejscami w domach 

studenckich,  studenci innych Uczelni składają podania w Dziale Domów Studenckich 

wraz  z zaświadczeniem  ze swojej Uczelni. Podania rozpatruje, w miarę dysponowania 

przez Uczelnię wolnymi miejscami w domach studenckich, Dział Domów 

Studenckich.    

    

§ 5 Zasady odpłatności za miejsce w domu studenckim   

1. Każdy mieszkaniec domu studenckiego ponosi pełną odpłatność za miejsce w 

domu studenckim. Wysokość opłat określa Zarządzenie Rektora w sprawie opłat  za 

miejsca  w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego.    

2. Mieszkaniec domu studenckiego zobowiązany jest wnieść opłatę za zajmowane 

miejsce do 15 dnia każdego miesiąca na Indywidualne Konto Rozliczeniowe do celów 

obsługi domów studenckich lub rachunek bankowy: Bank PKO S.A. Oddział we 

Wrocławiu  17 1240  6814 1111 0000 4936 4112. Po tym terminie będą naliczane 

odsetki ustawowe.    

3. W przypadku zakwaterowania się studenta w terminie, o którym mowa w § 2 

ust. 6 i  § 3 ust 5, depozyt zostanie zaliczony na poczet opłaty za miesiąc październik 

danego roku.   

    

§ 6  Przepisy końcowe    

1. Na żądanie studenta ubiegającego się o miejsce w domu studenckim Kierownik 

domu studenckiego wręczy decyzję wraz z uzasadnieniem lub prześle na wskazany 

adres.    

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję 

podejmuje Rektor lub upoważniony przez niego Prorektor.    
 


