
Kwaterowanie na rok akademicki 2022/2023 
Osoby, które otrzymały przydział miejsca/pokoju na rok akademicki, mogą zakwaterować się 

w dniach od 26.09.2022 r. do 04.10.2022 r. w godzinach 8.00-15.30 (w wyjątkowych 
sytuacjach istnieje możliwość zakwaterowania się poza godzinami pracy biura DS.).                  

W przypadku nie zakwaterowania się do dnia 04.10.2022 r. - miejsce przepada. 
 

W celu zakwaterowania z recepcji DS. Andromeda należy pobrać: 
- druk meldunkowy, 
- druk oświadczenia + kwestionariusz. 
 

W celu zameldowania w biurze DS. Andromeda proszę przedłożyć: 
- prawidłowo wypełniony druk meldunkowy wg wzoru, 
- wypełniony druk oświadczenia z kwestionariuszem, 
- 2 podpisane na odwrocie zdjęcia (imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, nazwa uczelni, nr pokoju), 
- zaświadczenie o statusie studenta/ucznia (w przypadku podjęcia studiów w innej uczelni). 
  

Po zameldowaniu Mieszkaniec: 
- otrzyma kartę wyposażenia studenta – w dniu zakwaterowania, 
- pobierze bieliznę pościelową w recepcji DS.- w dniu zakwaterowania, 
- odbierze Kartę Mieszkańca ze zdjęciem (po wystawieniu przez biuro DS.) w recepcji DS.,      
uprawniająca Mieszkańca do wchodzenia na teren DS. i pobierania klucza do pokoju, 
- otrzyma klucz do pokoju i do szafki kuchennej. 
 

Studenci ZUT – opłata na rachunek bankowy DS. Andromeda  w dniu zakwaterowania 
(do pobrania z e-Dziekanatu). 

Data 
zakwaterowania 

Kwota do zapłaty za 1 miejsce 
w pokoju 2-osobowym 

Kwota do zapłaty za pokój 
zamieszkały przez 1 osobę 

od 26.09.2022 r. 69,17 zł 101,67 zł 
od 27.09.2022 r. 55,33 zł 81,33 zł 
od 28.09.2022 r. 41,50 zł 61,00 zł 
od 29.09.2022 r. 27,67 40,67 zł 

od 30.09.2022 r. 13,83 20,33 zł 

w trakcie roku 
akademickiego 

Stawka miesięczna wynosi 498,00 zł  Stawka miesięczna wynosi 792,00 zł 

 

Kandydaci na studia i cudzoziemcy (ZUT) – opłata na ogólny rachunek bankowy DS. 
Andromeda w dniu zakwaterowania  

Data 
zakwaterowania 

Kwota do zapłaty za 1 miejsce 
w pokoju 2-osobowym 

Kwota do zapłaty za pokój 
zamieszkały przez 1 osobę 

od 26.09.2022 r. 75,00 zł 111,67 zł 
od 27.09.2022 r. 60,00 zł 89,33 zł 
od 28.09.2022 r. 45,00 zł 67,00 zł 
od 29.09.2022 r. 30,00 44,67 zł 

od 30.09.2022 r. 15,00 22,33 zł 
w trakcie roku 
akademickiego  

Stawka miesięczna wynosi 498,00 zł Stawka miesięczna wynosi 792,00 zł 

Dane do przelewu dla Kandydatów na studia ZUT i pozostałe osoby uczące się: 
ZUT w Szczecinie, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin 

nr rachunku: 31 1090 0004 9370 0090 0000 0007 
Adres: DS. Andromeda: ul. F. Chopina 59, 71-450 Szczecin, tel. do recepcji  - 91 449 64 80 

 
Zaświadczenia o zamieszkaniu  będą mogli Państwo odebrać w dniu następnym  w recepcji DS. po 

uprzednim wpisaniu się na listę. 
 

Wychodząc z akademika klucze do pokoju zawsze proszę pozostawiać w recepcji DS.  



Lodging in Students’ House Andromeda 
 
Welcome in our dormitory ☺ 
 

Office of dormitory is open from Monday to Friday between hours: 7.30 – 15.30. 
 
ACCOMODATION AND REGISTRATION 
After arriving please, report to reception, where you’ll  get registration documents and a key to your 
room.  
 
If you wish, you can get also in reception: bedclothes (quilt and pillow there’re in your room), net 
cable and a kettle. 
 
Please, stay fulfilled registration documents with two your photos in reception before introduce to 
your room. 
 
We need to report in Registration Office of City Szczecin: 

1. if you’re from UE country –a Card of Stay (you should go with your polish guardian to 
Provincial Office within 7 days from day of your arriving), 

2. if you’re not from UE country – a copy of your visa and passport (just come to our office, 
we’ll make a copy) 

 
 
If you’ll arrive before 1st October, please pay next day on a Post Office (you’ll get a paying form on 
arrive day from reception). 
 
We invite you on website www.zut.edu.pl (Dom Studencki Andromeda), where’re any information 
about us. If you have any questions, please come to the dormitories’ office or write on e’mail address: 
andromeda@zut.edu.pl 

mailto:andromeda@zut.edu.pl

