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R-DOP.014.1.36.2015 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 36/2015 
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia  24 czerwca 2015 r. 
 
 
 

w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich 
 
           

§ 1 
Ustala się następujące opłaty miesięczne za miejsca w domach studenckich: 
 

DS. Przegubowiec I     500 zł/miesięcznie/osoba, 
DS. Przegubowiec II: 
 - pokój jednoosobowy   750 zł/miesięcznie/osoba 
 - pokój dwuosobowy duży  500 zł/miesięcznie/osoba 
   (numery pokoi o końcówkach 03,08,09,11,16,21,26,31,36) 
 - pokój dwuosobowy mały   480 zł/miesięcznie/osoba 
DS. Ślężak – pokój dwuosobowy  400 zł/miesięcznie/osoba 
DS. Ślężak – pokój trzyosobowy  380 zł/miesięcznie/osoba 
 
 
 

§ 2 
1.  Wszystkie osoby zakwaterowane w domach studenckich, w tym: 

- studenci obcokrajowcy stypendyści i niestypendyści, 
- doktoranci, 
- pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
- studenci innych uczelni, 
- inne osoby, 
wnoszą opłaty określone w § 1. 

2. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w domu studenckim, mają prawo do zakwaterowania na zasadach 
dostawek. Jeżeli nie korzystają z pościeli i łóżka płacą 2/3 odpowiedniej kwoty, o której mowa w  § 1. 

3. Gość mieszkańca domu studenckiego, który uzyskał zgodę kierownika domu studenckiego na wspólne 
przenocowanie w pokoju mieszkańca uiszcza opłatę w wysokości 13 zł za dobę (w tym podatek VAT). 

4.  Za dziecko mieszkańca zakwaterowane w domu studenckim pobiera się opłatę określoną w § 1, jeżeli zajmuje 
miejsce, jeżeli nie zajmuje miejsca: 50% odpowiedniej kwoty z  § 1. 

5. Za czerwiec każdego roku kalendarzowego pobierana jest opłata w wysokości odpowiedniej do ilość dni 
zamieszkania, według stawek z § 1. 

6.  Osobom, które otrzymały skierowanie do domu studenckiego przed 1 października naliczana jest opłata za cały 
miesiąc, niezależnie od tego, w którym dniu tego miesiąca zostaną zakwaterowane. 

7. W okresie wakacji, tj. lipiec – wrzesień, obowiązują opłaty określone w § 1 powiększone o podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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8. Mieszkaniec domu studenckiego zobowiązany jest wnieść opłatę za miejsce w domu studenckim do dnia 

15 każdego miesiąca. Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe. 
9.  Opłaty należy wnosić na Indywidualne Konto Rozliczeniowe (IKS) studenta lub na rachunek bankowy domów 

studenckich o numerze: 17 1240 6814 1111 0000 4936 4112. 
 

§ 3 
Traci moc ust. 2-11 Załącznika nr 8 do Zarządzenia nr 64/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu z dnia 03 września 2014 r.   
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 
 
 
 
                   
                                                                                                                                   REKTOR 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


