
Zarządzenie Nr 68/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  

z dnia 30 listopada 2020 roku 
 

w sprawie opłaty za korzystanie z miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Elblągu                       

z uwagi na czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu PWSZ w Elblągu w związku                        

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                          

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 

§1 

Z uwagi na czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu PWSZ w Elblągu w związku                            

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza się szczególne 

zasady płatności dla studentów PWSZ w Elblągu za miejsce w Domu Studenckim względem 

zasad obowiązujących w zarządzeniu Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                    

w Elblągu Nr 03/2017 z dnia 23 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie                  

z miejsc w domach studenckich PWSZ w Elblągu:  
 

1. Studentom PWSZ w Elblągu, którzy opuścili Dom Studencki oraz nie zrezygnowali                         

z zajmowanego miejsca, wysokość miesięcznej opłaty za miejsce w Domu Studenckim 

ustala się na kwotę 150,00 zł. 
 

2. Studenci PWSZ w Elblągu, którzy złożą rezygnację z zajmowanego miejsca w Domu 

Studenckim, ponoszą proporcjonalną opłatę do czasu opróżnienia zajmowanego pokoju                      

z rzeczy osobistych. 
 

3. Oświadczenie o rezygnacji z miejsca w Domu Studenckim studenci składają za pomocą 

poczty elektronicznej ze swojego uczelnianego adresu mailowego. 
 

4. Studenci PWSZ w Elblągu, którzy złożą rezygnację z zajmowanego miejsca w Domu 

Studenckim, po zniesieniu ograniczenia funkcjonowania Uczelni, będą mogli ponownie 

ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim przez Kierownika Domu 

Studenckiego. Przyznanie miejsca w Domu Studenckim będzie warunkowane liczbą 

wolnych miejsc oraz kolejnością złożonych podań.  
 

5. Studenci PWSZ w Elblągu zainteresowani pojedynczym noclegiem w Domu Studenckim 

wnoszą opłatę w wysokości 30,00 zł zgodnie z Cennikiem opłat za wynajem 

pomieszczeń/powierzchni w obiektach dydaktycznych i Domu Studenckim PWSZ                     

w Elblągu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 20/2019 Rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zasad 

wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach dydaktycznych i Domu Studenckim 

PWSZ w Elblągu oraz cennika opłat za wynajem. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.      

                                                                           Rektor  

 

                                                                                dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 


