
Zarządzenie Nr 2/2015 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY FILMOWEJ, 
TELEWIZYJNEJ i TEATRALNEJ im. Leona Schillera w Łodzi 

z dnia 2 marca 2015 r. 
 

 

w sprawie: zasad przydziału miejsc w Domu Studenta, zasad korzystania z Domu 
Studenta oraz wysokości opłat za miejsce w Domu Studenta. 
 
Na podstawie: 

• art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (t.j. Dz. U.  
z 2012 r. poz. 572 ze zm.), 

• § 50 Statutu Uczelni zatwierdzonego na posiedzeniu Senatu w dniu 22 czerwca 2006 
r. ze zm., 

W związku: 
• art. 173 ust. 2 i 3 oraz art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyŜszym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), 
 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Miejsca w Domu Studenta, zwanym dalej DS są przyznawane studentom studiów 

stacjonarnych, którzy na stałe mieszkają w miejscowości oddalonej powyŜej 50 km  
od Łodzi, lub dla których codzienny dojazd do Uczelni uniemoŜliwiałby lub w znacznym 
stopniu utrudniał studiowanie. 

2. Miejsca w DS w pierwszej kolejności przysługują studentom studiów stacjonarnych, 
którzy spełniają przesłankę określoną w ust. 1 oraz jeŜeli:  
1) znajdują się w trudniej sytuacji materialnej, czyli spełniają kryteria niezbędne do 

otrzymania stypendium socjalnego (próg dochodu netto na osobę w rodzinie 
uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego określony corocznym 
Zarządzeniem Rektora; 

2) posiadają status sieroty; 
3) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;  
4) są obywatelami zagranicznymi. 

3. JeŜeli w DS pozostaną wolne miejsca, mogą się o nie ubiegać studenci studiów 
stacjonarnych nie spełniający powyŜszych kryteriów, studenci studiów niestacjonarnych, 
a w następnej kolejności studenci innych uczelni.  

 
§ 2 

1. Osoba przyjęta na pierwszy rok studiów i studenci lat wyŜszych, ubiegający się po raz 
pierwszy o miejsce w DS, winni są dostarczyć kierownikowi DS wniosek o rezerwację 
miejsca do 30 lipca danego roku. Wzór wniosku o rezerwację miejsca w DS stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Miejsce w DS jest przyznawane studentowi do końca studiów pod warunkiem: 
1) dostarczenia kierownikowi DS do 30 czerwca danego roku wniosku o rezerwację 

danego miejsca; 
2) dokonanie rozliczenia za korzystanie z DS w roku ubiegłym. 



3. Student, któremu przyznano miejsce w DS ma prawo mieszkać w nim  
od 1 października do 15 lipca (obowiązek zameldowania na pobyt czasowy na podstawie 
Dowodu Osobistego.  

4. Od 16.07. do 31.08. kaŜdego roku DS jest nieczynny (remonty).  
5. W nowym roku akademickim, jako potwierdzenie, Ŝe student będzie korzystał  

z zakwaterowania, opłata za miesiąc październik musi być dokonana do 30 września  
u kierownika DS. NaleŜności za następne miesiące winny być opłacane do 15 dnia 
kaŜdego miesiąca za dany miesiąc. Do opłat wnoszonych po wyznaczonym terminie będą 
naliczane ustawowe odsetki.  

6. Studenci mogą korzystać z akademika w miesiącu wrześniu. Opłatę za ten miesiąc 
wnoszą w dniu zakwaterowania się. 

7. Kierownik DS jest zobowiązany na bieŜąco informować Dziekanów oraz Prorektora  
do spraw Nauczania i Studentów o zaległościach w opłatach za akademik.  

8. Student moŜe być pozbawiony prawa do zajmowanego miejsca w DS przed upływem 
wyznaczonego wcześniej terminu w przypadku:  
1) skreślenia z listy studentów lub zawieszenia w prawach studenta;  
2) nie uiszczenia opłaty za dwa miesiące; 
3) nie przestrzegania Regulaminu Domu Studenta; 
4) nie zakwaterowania się w terminie 10 dni, licząc od dnia 1 października danego roku 

akademickiego;  
5) innych uzasadnionych przyczyn. 

 
§ 3 

1. Odpłatności za miejsce w akademiku i pokojach gościnnych wynoszą  
 

dla studentów PWSFTv i T: 
 

1) 250 zł. – opłata miesięczna za pokój 2, 3- osobowy; 
2) 270 zł. – opłata miesięczna za pokój 1- osobowy; 
3) 30 zł.  – opłata za dobę w pokoju gościnnym wieloosobowym dla studentów studiów

 niestacjonarnych; 
4) 40 zł. – opłata za dobę w pokoju hotelowym wieloosobowym dla studentów studiów

 niestacjonarnych; 
5) 40 zł.  – opłata za dobę w pokoju gościnnym jednoosobowym dla studentów studiów

 niestacjonarnych;  
6) 60 zł.  – opłata za dobę w pokoju hotelowym jednoosobowym dla studentów studiów

 niestacjonarnych,            
                                 

dla pozostałych studentów: 
 

1) 430 zł. – opłata miesięczna za pokój 2,3 -osobowy; 
2) 450 zł. – opłata miesięczna za pokój 1- osobowy; 
3) 35 zł.  – o płata za dobę w pokoju gościnnym wieloosobowym; 
4) 45 zł. – o płata za dobę w pokoju hotelowym wieloosobowym; 
5) 45 zł.  – opłata za dobę w pokoju gościnnym jednoosobowym; 
6) 65 zł. – opłata za dobę w pokoju hotelowym jednoosobowym. 

 
2. Opłatę wnoszoną miesięcznie nie przelicza się na poszczególne doby.  
3. Pokoje 1 osobowe przydzielane są studentom IV lub V roku studiów stacjonarnych. 

 
 
 



§ 4 
 

1. Decyzje w sprawach objętych niniejszym zarządzeniem naleŜą do kompetencji Prorektora do spraw 
Nauczania i Studentów. 

2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 

 

 

Rektor PWSFTv i T im. Leona Schillera  w Łodzi 
 
    
       

   
prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek 

 

 

 

 

 

 

 


