
 
 

 
 
 

ZARZĄDZENIE  

Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 

z dnia 11 września 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia „Zasad odpłatności za korzystanie z domu studenckiego 
WSAP” 

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 domu studenckiego Wyższej 
Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie". 

§2. 

1. Miesięczne opłaty za korzystanie z domu studenckiego obowiązują w okresie: 
1) od 01 października do 30 czerwca - dla studentów i uczestników studiów WSAP, 

studentów  i uczestników  studiów innych uczelni,   
2) od 01 lipca do 30 września – dla studentów i uczestników studiów WSAP oraz 

innych uczelni, a także innych osób. 
2. Stawki dobowe za korzystanie z domów studenckich obowiązują w okresie 

zakwaterowania: 
1) przez cały rok - dla osób innych niż wskazane w ust. 1 pkt 1 i 2, 
2) od 01 października do 30 czerwca - dla studentów WSAP i innych uczelni, oraz 

innych osób,  w   przypadku   korzystania   z   noclegów   w   niepełnym   wymiarze 
w przygotowanych  specjalnie na ten cel pokojach gościnnych (utworzonych    
jedynie w przypadku wolnych miejsc), 

3) od 01 lipca do 30 września - dla osób wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 

§3. 

1. Opłatę za miejsce w domu studenckim zwolnioną z podatku VAT uiszczają studenci 
WSAP, 

2. Opłatę za miejsce w domu studenckim WSAP, zawierającą aktualnie 
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), uiszczają osoby nie wymienione 
w ust. 1. 

3. Za dziecko zamieszkujące w domu studenckim z rodzicami lub opiekunem, osoby 
wymienione w ust. 1 i 2 wnoszą opłatę zawierającą aktualnie obowiązujący 
podatek od towarów i usług (VAT). 

4. Osoba, która na własny wniosek i za zgodą kanclerza WSAP, w przypadku 
wolnych miejsc, zamieszkuje samodzielnie w pokoju wieloosobowym wnosi 
stosowną opłatę za ten pokój. 



 
 

§4. 

Wysokości odpłatności miesięcznej i dobowej za korzystanie miejsc w domu studenckim 
WSAP podawane są odrębnymi komunikatami rektora. 

§5. 

Dopuszcza się stosowanie preferencyjnych opłat dobowych (rabatu), m.in. w 
przypadku zakwaterowania osób na podstawie umów z WSAP, zaproszeń do 
współpracy, konferencji, szkoleń, kwaterowania grup (powyżej 10 osób), cyklicznego 
korzystania z noclegów itp. 

§6. 

1. Mieszkańcy domu studenckiego wnoszą opłaty za mieszkanie do 10 dnia każdego 
rozpoczętego miesiąca zamieszkiwania przelewem na rachunek bankowy WSAP lub 
bezpośrednio w recepcji.  

2. Osoby inne niż wskazane w ust. 1, zamieszkujące w domu studenckim okazjonalnie, na 
zasadach dobowych, wnoszą opłatę w gotówce bezpośrednio podczas meldowania  

3. Mieszkańcy wyprowadzający się z domu studenckiego zobligowani są do 
uregulowania wszystkich zobowiązań najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym 
terminem wykwaterowania. 

4. Wysokość opłat za korzystanie z domu studenckiego (na zasadach innych niż 
dobowe) wynosi odpowiednio: 

 

1) połowę stawki miesięcznej w przypadku wykwaterowania się do 15. dnia danego 

miesiąca 

2) pełną stawkę miesięczną w przypadku wykwaterowania po 15. dniu danego 

miesiąca, 

3) pełną stawkę miesięczną w przypadku zakwaterowania i wykwaterowania się w 

tym samym miesiącu (za wyjątkiem osób, które zadeklarowały chęć 

zamieszkania na kilka dni na zasadach odpłatności dobowej w pokojach 

gościnnych). 

5. W przypadku otrzymania miejsca w DS w trakcie roku akademickiego student lub 
inna osoba uiszcza opłatę, o której mowa w § 2, od dnia zakwaterowania, 
proporcjonalnie do opłaty miesięcznej.   W  przypadku  zakwaterowania  i  
wykwaterowania  w tym  samym  miesiącu obowiązuje stawka, o której mowa w ust. 
6 pkt 4. 

6. Minimalny czas, na jaki podpisuje się umowę z mieszkańcem domu studenckiego 
wynosi 3 miesiące. W przypadku wcześniejszego wykwaterowania, przed upływem 
trzech miesięcy, obowiązuje opłata minimum za dwa miesiące. Okres wypowiedzenia 
umowy najmu miejsca w domu studenckim wynosi miesiąc, ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego. 

 

 

 

 

 



 
 

§7. 

1. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat za korzystanie z DS naliczane będą 

odsetki ustawowe. 

2. W przypadku zalegania z opłatą za korzystanie z domu studenckiego WSAP, prawo 

do zamieszkania w domu studenckim tracą odpowiednio: 

1) student WSAP za 2 miesiące,  

2) student innej uczelni, uczeń - za 1 miesiąc. 
§8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

Dr Magdalena Fiternicka - Gorzko 


