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P R O R E K T O R  D S .  S T U D E N C K I C H  

PISMO OKÓLNE 24/2019 

z dnia 11 czerwca 2019 r. 

w sprawie zasad organizacji na okres letnich wakacji 2019 roku, dyżurnego domu studenckiego 

Politechniki Wrocławskiej 

 

Na podstawie § 20 „Zasad zamieszkiwania w domach studenckich Politechniki 

Wrocławskiej” zawartych w załączniku do Zarządzenia Wewnętrznego 58/2017 z dnia  

11 maja 2017 roku w sprawie zmian w zasadach zamieszkiwania w domach studenckich 

Politechniki Wrocławskiej (zmiana ZW 76/2014 z późn. zm.), ustala się co następuje:  

 

1. Jako dyżurny dom studencki w okresie od 9 lipca do 8 września 2019 roku wyznacza 

się we Wrocławiu: 

 

DS T-4 "Czworak" – ul. Górnickiego 22   /180 miejsc. 

 

W przypadku niewystarczającej liczby dostępnych miejsc w DS T-4 zostanie 

dodatkowo udostępniony: 

 

DS T-6 "Alcatraz" – ul. Reja 54/56. 

 

W przypadku niewystarczającej liczby dostępnych miejsc w DS T-4 oraz DS T-6 

decyzją Dyrektora Działu Domów Studenckich może zostać dodatkowo udostępniony 

kolejny dom studencki. 

 

2. Jako dyżurne domy studenckie w okresie od 9 lipca do 8 września 2019 roku  

w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, wyznacza się tamtejsze domy studenckie 

Politechniki Wrocławskiej. 

 

3. Jako dyżurny dom studencki w okresie wakacji dla rodzin studenckich wyznacza się 

we Wrocławiu: 

 

DS. T- 9 „Atol” – ul. Powstańców Śląskich 137. 

 

4. Jako dyżurny dom studencki w okresie wakacji dla doktorantów wyznacza się we 

Wrocławiu: 

      

DS. T-22 ul. Wróblewskiego 25. 

 

5. Cennik wakacyjny nie dotyczy nw. osób kontynuujących zamieszkanie: 

a) dyplomantów do dnia obrony, nie dłużej niż do 15 lipca, 

b) osoby zamieszkujące w domu studenckim dla małżeństw, 

c) osoby zamieszkujące w domu studenckim dla doktorantów. 
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6. Pierwszeństwo do zakwaterowania w okresie wakacyjnym w ramach dostępnych 

miejsc mają kolejno: 

a) osoby wymienione w pkt. 5, 

b) studenci odbywający praktyki i staże objęte programem nauczania, 

c) studenci odbywający praktyki i staże nie objęte programem nauczania, 

d) studenci, których obecność w czasie wakacji jest niezbędna dla prac na rzecz 

Uczelni oraz ważna ze względów życiowych, 

e) pozostali studenci, 

f) inne osoby. 

  

7. Wprowadza się cennik wakacyjny za okresowy pobyt w dyżurnym Domu Studenckim 

z możliwością płacenia za: 1 dzień, 7 dni, 14 dni, 1 miesiąc o ile do końca 

funkcjonowania domu dyżurnego pozostał wyznaczony okres w cenniku                          

tj. do 1 września br. 

 

8. Ceny za zakwaterowanie dla studentów Politechniki Wrocławskiej oraz kandydatów 

na studia i uczestników kursów przygotowawczych korzystających z miejsca 

w dyżurnych domach studenckich wynoszą odpowiednio: 

 

a) opłata za pierwszy nocleg z pościelą:   Wrocław Pozostałe 

w pokoju jednoosobowym    65 zł  45 zł  

w pokoju dwuosobowym    55 zł  40 zł 

w pokoju trzyosobowym    45 zł  35 zł 

w pokoju czteroosobowym    nd.  30 zł 

 

b) opłata za nocleg bez pościeli    35 zł  30 zł 

 

c) jednorazowa opłata za jeden tydzień (7 dni) bez pościeli 

w pokoju jednoosobowym    310 zł  215 zł 

w pokoju dwuosobowym    260 zł  200 zł 

w pokoju trzyosobowym    210 zł  185 zł 

w pokoju czteroosobowym    nd.  170 zł 

 

d) jednorazowa opłata za dwa tygodnie (14 dni) bez pościeli 

w pokoju jednoosobowym    410 zł  290 zł 

w pokoju dwuosobowym    360 zł  270 zł 

w pokoju trzyosobowym    310 zł  250 zł 

w pokoju czteroosobowym    nd.  230 zł 

  

e) jednorazowa opłata za miesiąc pobytu bez pościeli: (jak w punkcie 7) 
w pokoju jednoosobowym    570 zł  420 zł 

w pokoju dwuosobowym    520 zł  400 zł 

w pokoju trzyosobowym    490 zł  370 zł 

w pokoju czteroosobowym    nd.  340 zł 
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9. Cennik wakacyjny dla osób niebędących studentami Politechniki Wrocławskiej:          

 /miejsca z pościelą/ 

a) opłata za pojedynczy nocleg :    Wrocław Pozostałe 

w pokoju jednoosobowym    80 zł  60 zł 

w pokoju dwuosobowym    70 zł  55 zł 

w pokoju trzyosobowym    60 zł  50 zł 

w pokoju czteroosobowym    nd.  45 zł 

 

b) jednorazowa opłata za jeden tydzień (7 dni): 

w pokoju jednoosobowym    370 zł  275 zł 

w pokoju dwuosobowym    320 zł  260 zł 

w pokoju trzyosobowym    270 zł  245 zł 

w pokoju czteroosobowym    nd.  230, zł 

 

c) jednorazowa opłata za dwa tygodnie (14 dni): 

w pokoju jednoosobowym    500 zł  380 zł 

w pokoju dwuosobowym    450 zł  360 zł 

w pokoju trzyosobowym    400 zł  340 zł 

w pokoju czteroosobowym    nd.  320 zł 

 

d) jednorazowa opłata za jeden miesiąc (jak w punkcie 6) 

w pokoju jednoosobowym    650 zł  500 zł 

w pokoju dwuosobowym    600 zł  480 zł 

w pokoju trzyosobowym    570 zł  450 zł 

w pokoju czteroosobowym    nd.  420 zł 

 

 

10. Opłata za zakwaterowanie pobierana jest z góry w formie wpłaty na konto bankowe         

w banku Santander Bank Polska nr 03 1090 2402 0000 0001 3128 5288 w tytule 

wpisując: „zakwaterowanie wakacyjne” z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru 

albumu. Dodatkowo możliwa jest płatność kartą płatniczą w administracji dyżurnego 

domu studenckiego. 

  

11. Doba noclegowa liczona jest od godz. 12.00 do godz. 10.00 następnego dnia. 

 

12. Ostatnia doba wakacyjna kończy się 8 września o godz. 10.00. 

  

13. W opłatach uwzględniony jest podatek VAT według obowiązujących stawek. 

 

14. Grupy liczące ponad 20 osób kwaterowane będą na zasadach dwustronnej umowy 

zgodnie z warunkami określonymi przez Dyrektora Działu Domów Studenckich 

we Wrocławiu lub Dyrektora Filii. 

 

15. Dla studentów mieszkających w domach studenckich w czasie roku akademickiego, 

którzy deklarują pobyt w okresie wakacyjnym - warunkiem zakwaterowania w okresie 

wakacji jest uregulowanie należności wynikających z zamieszkania w domu 

studenckim w roku akademickim. 

 

16. Studenci Politechniki Wrocławskiej, którzy chcą mieszkać w domu dyżurnym 

proszeni są o zgłaszanie chęci zamieszkiwania do kierowników aktualnie 

zamieszkiwanych domów studenckich do 19 czerwca 2019 r. na formularzu 

stanowiącym załącznik do Pisma Okólnego. 
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17. Studenci Politechniki Wrocławskiej mieszkający w akademikach dyżurnych w okresie 

całych wakacji i którzy uzyskali promesę na nowy rok akademicki będą mogli 

pozostać w miesiącu wrześniu z koniecznością przekwaterowania się do docelowego 

akademika w terminie wskazanym przez kierownika domu studenckiego. Od  

9 września do rozpoczęcia kwaterowania głównego, tj. do 24 września obowiązują 

opłaty w wysokości: 

 

    Wrocław Pozostałe 

a) w pokoju jednoosobowym  300 zł  200 zł 

b) w pokoju dwuosobowym  280 zł  180 zł 

c) w pokoju trzyosobowym  260 zł  160 zł 

d) w pokoju czteroosobowym  nd.  140 zł 

 

 

18. W okresie przerwy wakacyjnej, w sprawach dotyczących zakwaterowania i wysokości 

opłat nieujętych powyższym cennikiem, decyzje podejmuje Dyrektor Działu Domów 

Studenckich.  

 

 

    

 

 

 

dr inż. Jacek Lamperski 


