
Zarządzenie nr 56/17
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu Domu Studenta oraz zasad przydziału miejsc 
i warunków odpłatności

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1842 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego zarządzam, co następuje:

§ 1-

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 37/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Domu studenta oraz zasad przydziału miejsc 
i warunków odpłatności zmienionego zarządzeniami nr 52/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. i nr 18/15 z dnia 
11 czerwca 2015 r. otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

R E K T O R

PRAWNY

rAKozłowska



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 56/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 listopada 2017 r.

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w Domu Studenta 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

§ 1.

1. Wysokość opłaty za jedno miejsce w Domu Studenta, zwanym dalej „DS” wynosi:

Pokój Wysokość opłaty w zł
za miesiąc za dobę

studenci* I pozostali ** studenci* I pozostali**

pokój ze wspólną łazienką (na 2 pokoje)

1 osobowy 485 520 40 50

2 osobowy 425 450
35 45

3 osobowy 365 390

pokój z łazienką

1 osobowy 520 545 45 55

2 osobowy 450 485

40 453 osobowy 390 425

4 osobowy 335 365

pokój z łazienką i aneksem kuchennym

1 osobowy 545 575 50 55

2 osobowy 485 520 45 50
* studenci Uczelni oraz studenci zagranicznych szkół wyższych studiujących czasowo w Uczelni 
** studenci innych szkół wyższych

2. W przypadku osób niespełniających wymagań określonych w art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług, doliczany będzie podatek VAT.

§ 2 .

Osoby, którym zostało przyznane miejsce zobowiązane są dokonać wpłaty zaliczki na zasadach określonych 
w § 3 ust. 9 i 10 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 37/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Domu Studenta oraz 
zasad podziału miejsc i warunków odpłatności.

§ 3 .

1. Opłatę za zamieszkanie w Domu Studenta wnosi się do 26 dnia każdego miesiąca. Osobom, które wpłaciły 
wcześniej zaliczkę kwota zostanie zaliczona na poczet pierwszej opłaty.

2. W przypadku uzyskania zgody na zakwaterowanie po rozpoczęciu danego miesiąca mieszkaniec wnosi 
opłatę w terminie 7 dni od daty przyznania miejsca, nie później jednak niż przed końcem miesiąca, w którym 
nastąpiło zakwaterowanie. W tym przypadku opłata naliczana jest zgodnie z zasadą - stawka za każdy dzień 
wynosi 1/30 opłaty miesięcznej, którą student był zobowiązany uiścić. Stawkę zaokrągla się do pełnych 
złotych.

3. W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty mieszkaniec zobowiązany jest uiścić ustawowe odsetki, 
za każdy dzień zwłoki. W szczególnych wypadkach, uzasadnionych sytuacją materialną mieszkańca, 
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu płatności.

4. Opłaty wnoszone są na wskazany przez Uczelnię numer rachunku bankowego.



5. Opłaty dokonywane przez studentów innych szkół wyższych wnoszone są w formie gotówkowej, w siedzibie 
DS lub na rachunek wskazany przez Uczelnię w dniu zameldowania, a w przypadku dłuższego 
zamieszkania termin będzie określony w umowie najmu pokoju.

§ 4 .

1. Mieszkaniec przed zakwaterowaniem zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 200,00 zł tytułem kaucji 
na poczet ewentualnych braków w sprzęcie, zniszczeń, pozostawienia pokoju (wraz z przyległymi do niego 
innymi pomieszczeniami i łazienki) po okresie najmu w stanie wymagającym posprzątania oraz końcowego 
rozliczenia opłat.

2. Kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów, o których mowa w ust. 1
3. Zwrot kaucji dokonywany jest na pisemny wniosek mieszkańca, złożony po wykwaterowaniu. Wniosek ten 

powinien zawierać opinię administratora DS.


