
ZARZADZENIE NR 30 
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 29 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z domów studenckich  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadza się Zasady odpłatności za korzystanie z domów studenckich Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

 

§ 2. 

1. Miesięczne opłaty za miejsce w domu studenckim obowiązują w okresie zakwaterowania: 

1) od 1 października do 30 czerwca: 

a) studentów ZUT, 

b) doktorantów ZUT, 

c) studentów i doktorantów innych uczelni, 

d) dzieci oraz małżonków osób wskazanych w pkt a- c, 

e) uczniów; 

2) od 1 lipca do 30 września: 

a)  studentów ZUT – w trakcie odbywania praktyk, zatwierdzonych przez prorektora ds. 

studenckich, 

b)  doktorantów ZUT, którzy otrzymali przydział na cały rok akademicki. 

2. Opłaty dobowe za miejsce w domu studenckim obowiązują w okresie zakwaterowania: 

1) przez cały rok – osoby inne niż wskazane w ust. 1; 

2) od 1 października do 30 czerwca – osoby wskazane w ust. 1 pkt 1, w przypadku korzystania 

z noclegów w okresie do 30 dni;  

3) od 1 lipca do 30 września – osoby wskazane w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt b i c. 

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach można wystąpić do prorektora ds. studenckich 

o zgodę na opłatę miesięczną. 

3. Wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, określane są w komunikatach Rektora. 

 

§ 3. 

1. Stawka dobowa za miejsce w domu studenckim obowiązuje studentów ZUT:  

a) w roku akademickim – w przypadku zakwaterowania lub wykwaterowania w trakcie miesiąca 

rozliczeniowego;  

b)  w okresie sesji jesiennej – powiększona o 1,00 zł za każdą dobę, przy czym opłata powinna być 

dokonana w dniu zakwaterowania, w przypadku  przedłużenia – najpóźniej w ostatnim dniu 

przed rozpoczęciem przedłużenia; 

c) w okresie praktyk, zatwierdzonych przez prorektora ds. studenckich – w przypadku 

zakwaterowania lub wykwaterowania w trakcie miesiąca rozliczeniowego. Pierwszą opłatę 

należy uiścić najpóźniej w dniu zakwaterowania, a następne – zgodnie z postanowieniem 

§ 6 ust. 1 pkt b. 

2. Stawkę dobową, o której mowa w ust. 1, oblicza się: dzieląc przez 30 obowiązującą opłatę 

miesięczną za miejsce w domu studenckim, określoną w komunikacie Rektora.  



 䁰 § 4. 

1. Usługi zakwaterowania w domach studenckich ZUT świadczone na rzecz studentów i doktorantów 

ZUT oraz innych uczelni – w przypadku zawartej umowy z ZUT dotyczącej zakwaterowania – 

objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług (VAT). 

2. W związku z postanowieniem ust. 1, opłaty za miejsce w domu studenckim obowiązujące 

wskazane osoby nie zawierają VAT. 

 

§ 5. 

Możliwe jest zastosowanie preferencyjnych opłat dobowych w wyjątkowych przypadkach, za 

zgodą prorektora ds. studenckich.  

 

§ 6. 

1. Miesięczne opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1, przyjmując okres rozliczeniowy od 1. dnia 

miesiąca, wnoszone są w następujących terminach: 

a) do 20. dnia każdego miesiąca – przez studentów i doktorantów ZUT; w przypadku 

zakwaterowania po tym terminie opłatę należy uiścić do 20. dnia następnego miesiąca; 

b) do 1. dnia każdego miesiąca – przez studentów ZUT w okresie praktyk, zatwierdzonych 

przez prorektora ds. studenckich; 

c) do 5. dnia każdego miesiąca – przez inne osoby niż wskazane w pkt a. Pierwsza opłata powinna 

zostać uiszczona w dniu zakwaterowania. 

2. W przypadku rezygnacji mieszkańca z miejsca w domu studenckim w terminie do 30 dni od dnia 

zakwaterowania obowiązuje opłata dobowa, określona w komunikacie Rektora, przy czym opłata 

musi być uiszczona do dnia wykwaterowania. 

 

§ 7. 

1. Opłaty dobowe, o których mowa w § 2 ust. 2, powinny być wnoszone z „góry” za zadeklarowane 

dni, najpóźniej w dniu zakwaterowania lub w ostatnim dniu przed rozpoczęciem przedłużenia.  

2. Zastosowanie określonej opłaty dobowej jest uzależnione od liczby dób opłaconych z „góry”. 

W przypadku przedłużenia pobytu i zakwalifikowania się do innej grupy cenowej (zależnej od 

długości pobytu) zmiana wysokości opłaty następuje od dnia rozpoczęcia przedłużenia.  

3. Osoby, które obowiązują opłaty dobowe, deklarujące zakwaterowanie w trakcie roku akademickiego 

na okres dłuższy niż miesiąc, wnoszą opłatę za dany miesiąc z „góry” w terminie do 1. dnia 

każdego miesiąca, natomiast w przypadku:  

1)  zakwaterowania po 1. dniu miesiąca – w dniu zakwaterowania opłatę obejmującą okres do 1. 

dnia miesiąca następnego okresu rozliczeniowego; wysokość opłaty dobowej uzależniona 

jest od liczby dób opłaconych z góry, zgodnie z komunikatem Rektora;  

2) wcześniejszego wykwaterowania, przed okresem deklarowanym, za który wniesiono opłatę, 

administracja DS dokona stosownego rozliczenia.  

 

§ 8. 

1. Mieszkańcy domu studenckiego zobligowani są do zgłoszenia przypadku rezygnacji z miejsca w DS 

najpóźniej na 5 dni przed datą wymeldowania oraz uregulowania wszystkich zobowiązań najpóźniej 

do dnia wykwaterowania.  

2. Przekwaterowanie mieszkańca do innego pokoju/domu studenckiego z przyczyn od niego 

niezależnych traktuje się jak kontynuację zakwaterowania, z uwzględnieniem opłat ustalonych 

w komunikacie Rektora. 

 



 䁰§ 9. 

1. Opłaty za korzystanie z domów studenckich wnoszone są w formie przelewu bankowego lub 

elektronicznie, zgodnie z postanowieniami komunikatu o zasadach wnoszenia opłat za korzystanie 

z domów studenckich na rachunek bankowy ZUT w systemie elektronicznych przelewów. Za datę 

zapłaty za miejsce w domu studenckim uważa się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy ZUT. 

2.  Za zwłokę  w terminie płatności za miejsce w domu studenckim naliczane są ustawowe odsetki.  

3. Mieszkaniec może stracić prawo do zamieszkania w DS, w przypadkach: 

1) student ZUT, doktorant ZUT oraz ich małżonek –  zwłoki zapłaty dwóch kolejnych miesięcy;  

2) 
1
student innej uczelni, uczeń, uczestnik studiów podyplomowych oraz słuchacz szkoły 

policealnej – zwłoki zapłaty jednego miesiąca. 

 

§ 10. 

Z dniem 30 czerwca 2015 r. uchyla się zarządzenie nr 47 Rektora ZUT z dnia 16 września 2013 r. 

w sprawie „Zasad odpłatności za korzystanie z domów studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie”. 

 

§ 11. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

 

 

Rektor 

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki 

                                                           

1
 zmiana wprowadzona  zarządzeniem nr 71 Rektora ZUT z dnia 17 października 2016 r 


