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Zarządzenie Nr 117/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 30 listopada 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta  

 

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia  20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu 

Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Ustala się następujące wysokości opłat za korzystanie z  Domu Studenta, zwanego 

dalej „Domem Studenta”: 

1) dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku: 

a) w pokoju jednoosobowym przystosowanym dla osoby  

niepełnosprawnej 420,00 zł miesięcznie, 

b) w pokoju dwuosobowym zamieszkałym na wniosek przez jedną osobę 

450,00 zł miesięcznie, 

c) w pokoju dwuosobowym 350,00 zł miesięcznie, 

d) w pokoju trzyosobowym 310,00 zł miesięcznie, 

e) za jeden nocleg – 35,00 zł; 

2) dla studentów z innych uczelni: 

a) w pokoju dwuosobowym 400,00 zł miesięcznie, 

b) w pokoju dwuosobowym zamieszkałym na wniosek przez jedną osobę 

500,00 zł miesięcznie, 

c) w pokoju trzyosobowym 360,00 zł miesięcznie, 

d) za jeden nocleg – 35,00 zł; 

3) dla pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku za jeden 

nocleg 35,00 zł; 

4) dla pozostałych osób za jeden nocleg 35,00 zł. 

2. Wykazane opłaty w ust.1 obejmują należny podatek VAT. 

 

§ 2. 

 

1. Zasady rozliczeń studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  w Domu 

Studenta przy pobycie krótszym niż miesiąc: 

1) do 10 dni – rozliczane według stawek dobowych; 

2) od 11 dni do 15 dni – rozliczane według 50% stawki miesięcznej (zniżka obowiązuje, 

w przypadku zgłoszenia długości pobyty uprawniającej do zniżki w momencie 

zakwaterowania); 

3) powyżej 15 dni – rozliczane według 100% stawki miesięcznej (stawka miesięczna 

obowiązuje w przypadku zgłoszenia takiego pobytu w momencie zakwaterowania). 



2. Zasady rozliczeń określone w ust. 1, nie dotyczą studentów z wymiany w ramach 

programu Erasmus. Wobec studentów z powyższego programu stosuje się zasadę 

proporcjonalności, przyjmując jako okres rozliczeniowy 30 dni. 

 

 

§ 3. 

 

1. Opłata miesięczna za miejsce w Domu Studenta za dany miesiąc powinna                        

być dokonana jednorazowo na wskazany rachunek bankowy Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku do  5 dnia każdego miesiąca. 

2. Opłata za dobę wnoszona powinna być w dniu zakwaterowania na rachunek bankowy 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

3. W przypadku pracowników dydaktycznych, korzystających z Domu Studenta opłaty 

są pobierane na początku każdego następnego miesiąca. Podstawą pobrania opłaty  

jest wykaz pracowników dydaktycznych, sporządzony na koniec każdego miesiąca                            

przez Kierownika Domu Studenta i przekazany do Kwestury.  

 

§ 4. 

 

Mieszkaniec Domu Studenta, na którym ciąży obowiązek uiszczenia opłaty, na wezwanie 

Kierownika Domu Studenta jest zobowiązany okazać  oryginał dowodu wpłaty. 

 

§ 5. 

 

Student rezygnujący z Domu Studenta jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym fakcie 

Kierownika Domu Studenta. 

 

§ 6. 

 

1. Kierownik Domu Studenta jest zobowiązany: 

1) przedłożyć listę studentów zakwaterowanych w Domu Studenta, Kwestorowi            

i Komisji Stypendialnej w terminie do dnia 10 października każdego roku 

akademickiego; 

2) do 5-tego każdego miesiąca, przekazać Kwestorowi listę studentów 

zakwaterowanych; 

3) niezwłocznie informować Komisję Stypendialną i Kwestora o wszystkich 

zmianach w zakwaterowaniu studentów; 

4) na koniec każdego miesiąca przekazać Kwestorowi wykaz pracowników 

dydaktycznych korzystających z Domu Studenta; 

5) niezwłocznie informować kwesturę o zakwaterowaniu w Domu Studenta 

pozostałych osób (nie wskazanych powyżej) wraz z podaniem danych 

niezbędnych do wystawienia faktury VAT. 

2. Kwestor jest zobowiązany wezwać osobę, korzystającą z Domu Studenta do zapłaty 

zaległej opłaty. 

3. Od nieterminowo wnoszonych opłat mogą zostać pobrane odsetki ustawowe. 

 

 

 

 

 



§ 7. 

 

W szczególnych przypadkach Rektor, na uzasadniony i udokumentowany wniosek studenta, 

zaopiniowany przez właściwy uczelniany organ samorządu studenckiego, może zwolnić 

studenta z opłaty za Dom Studenta w całości lub w części. 

 

 

§ 8. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, decyzję podejmuje Rektor                      

na wniosek zainteresowanej osoby. 

 

§ 9. 

 

Zobowiązuje się Kierownika Domu Studenta do powiadomienia studentów o treści 

zarządzenia i przyjęcia pisemnego oświadczenia studenta o zapoznaniu się z jego treścią. 

 

§ 10. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Domu Studenta i Kwestorowi. 

 

 

§ 11. 

 

Traci moc zarządzenie Nr 46/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                     

we Włocławku z dnia  21 maja  2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat   

za korzystanie z Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                                 

we Włocławku. 

 

§ 12. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  30 listopada  2021 roku. 

 

 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni  Zawodowej  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


