
 

 

 

 

 

 

 

ACH.35.2.2021 

 

Zarządzenie Nr RO.Z.0211.2.2021 

Prorektora  

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 15 czerwca 2021 roku 

 

 

w sprawie: wysokości opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uczelni w roku 

akademickim 2021/2022 

 

 

Działając na podstawie § 6 zarządzenia nr R.Z.0211.47.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024 od dnia 1 czerwca 

2021 roku zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustalam poniższe opłaty za korzystanie z miejsc w domach studenckich Uczelni w roku 

akademickim 2021/2022 dla:  

1) studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UP;  

2) doktorantów UP;  

3) studentów zagranicznych podejmowanych przez UP w ramach programów 

międzynarodowych oraz międzyuczelnianych umów o bezpośredniej współpracy 

naukowej (nie dotyczy ACH, w którym wysokość opłat dla studentów 

i doktorantów zagranicznych reguluje odrębna decyzja): 

 

Rodzaj pokoju 
DS-1 

Zaułek  

DS-2 

Atol 

DS-3 

Za Kolumnami 

DS-4 

Krakowiak 

pokój 1 – osobowy 680,00 zł   800,00 zł 

pokój 1 – osobowy z aneksem+ 720,00 zł    

pokój 1 – osobowy 

(dla osób niepełnosprawnych) 
  465,00 zł 465,00 zł 

pokój 1 – osobowy 

bez łazienki 
 460,00 zł   

miejsce w pokoju 

2 - osobowym bez łazienki 
 410,00 zł   

miejsce w pokoju 2-osobowym DS1. 

IV p. 
570,00 zł    

miejsce w pokoju 2-osobowym  600,00 zł  465,00 zł 465,00 zł 

miejsce w pokoju 2 - osobowym 

STUDIO 550,00 zł 
   

miejsce w pokoju 3 - osobowym  550,00 zł    



miejsce w pokoju 

3 - osobowym bez łazienki 
 360,00 zł   

pokój 1 - osobowy STUDIO   

nr 3A; 11-12 
 600,00 zł   

miejsce w pokoju 2- osobowym 

STUDIO, nr 1A-2A; 9-10, 219 
 520,00 zł   

 

2. Opłaty za korzystanie z miejsc w domach studenckich Uczelni w roku akademickim 

2021/2022 dla osób odbywających staże naukowe w UP; pracowników UP; studentów 

innych uczelni i słuchaczy szkół policealnych; współmałżonków studentów UP: 

 

Rodzaj pokoju 
DS-1 

Zaułek  

DS-2 

Atol 

DS-3 

Za Kolumnami 

DS-4 

Krakowiak 

pokój 1 – osobowy 900,00 zł   950,00 zł 

pokój 1 – osobowy z aneksem+ 1000,00 zł    

pokój 1 – osobowy 

bez łazienki 
 620,00 zł   

miejsce w pokoju 

2 - osobowym bez łazienki 
 520,00 zł   

miejsce w pokoju 2 - osobowym 730,00 zł  650,00 zł 650,00 zł 

miejsce w pokoju 2-osobowym DS1. 

IV p. 
700,00 zł    

miejsce w pokoju 2 - osobowym 

STUDIO 
670,00 zł    

miejsce w pokoju 3 - osobowym 670,00 zł    

miejsce w pokoju 

3 - osobowym bez łazienki 
 480,00 zł   

pokój 1-osobowy STUDIO  

nr 3A; 11-12 
 660,00 zł   

miejsce w pokoju 2-osobowym 

STUDIO, nr 1A-2A; 9-10, 219 
 550,00 zł   

 

3. Dla mieszkańców ACH samodzielnie zakwaterowanych w pokoju dwuosobowym, opłata 

za miejsce wynosi 900 zł. 

4. Dla mieszkańców DS.-1 - studentów UP samodzielnie zakwaterowanych w pokoju  

2-osobowym opłata miesięczna za pokój wynosi 1000 zł ( I-III piętro) oraz 950 zł  

(IV piętro). Dla osób wymienionych w pkt 2 odpowiednio: 1100 zł ( I-III piętro) 

oraz 1050 zł (IV piętro). 

5. Za zakwaterowanie przez niepełny miesiąc kwota należności wynosi:  

1) połowę opłaty miesięcznej — za okres nie dłuższy niż pół miesiąca, 

2) pełną opłatę — za okres dłuższy od połowy miesiąca. 

6. Od studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także słuchaczy 

szkół policealnych na poczet ewentualnych zniszczeń powstałych w czasie użytkowania 

pokoi, przy kwaterowaniu pobierana jest kaucja, z zastrzeżeniem pkt 7, w wysokości: 

  



 
Wysokość kaucji dla studentów 

/ doktorantów UP 

Wysokość kaucji dla studentów / 

doktorantów innych uczelni, 

słuchaczy szkół policealnych  

DS. „ATOL” 500,00 zł 800,00 zł 

DS. „ZAUŁEK” 600,00 zł 800,00 zł 

ACH  600,00 zł 800,00 zł 

 

7. Wpłaty powinny być dokonywane do 15-ego dnia każdego miesiąca. 

8. W odniesieniu do studentów zagranicznych podejmowanych przez UP w ramach 

programów międzynarodowych oraz międzyuczelnianych umów o bezpośredniej 

współpracy zamieszkałych w DS. „Za Kolumnami” i DS. Krakowiak”, kwestie 

pobierania kaucji reguluje odrębna Decyzja Prorektora ds. Studenckich. 

9. W przypadku wykwaterowania się mieszkańca przed 01.03.2022 roku pobrana kaucja 

nie podlega zwrotowi i ulega przeksięgowaniu jako opłata za puste – nie wykorzystane 

miejsce.  

10. Kaucja podlega zwrotowi w pełnej kwocie w przypadku wykwaterowania się mieszkańca 

po 01.03.2022 roku, jeżeli kierownik domu studenckiego nie stwierdzi zniszczeń 

powstałych w czasie użytkowania pokoju oraz braku zaległości w płatnościach 

za wykorzystane miejsce. 

11. Mieszkańców domów studenckich, udzielających swoim gościom noclegów obowiązują 

opłaty na rzecz tych domów, w wysokości 25,00 zł za nocleg. 

12. W przypadku, gdy gościem mieszkańca domu studenckiego jest uczące się rodzeństwo, 

przysługują mu 3 noclegi w miesiącu, za które nie pobiera się opłaty, o której mowa 

w ust. 10. 

13. W domu studenckim „Atol” pobierana jest opłata za przechowywanie rzeczy 

w magazynie domu studenckiego w okresie wakacji, w wysokości 10 zł 

za paczkę/za miesiąc. 

14. W domu studenckim „Atol” pobierana jest opłata, w wysokości 30 zł za zgubienie 

lub zniszczenie karty magnetycznej do drzwi wejściowych. 

15. W domu studenckim „Atol” pobierana jest opłata za parking w wysokości 10 zł za dobę. 

16. W domu studenckim „Zaułek” pobierana jest opłata abonamentowa za możliwość 

korzystania z parkingu w wysokości 150 zł/miesięcznie lub 20 zł za dobę. Opłatę 

abonamentową uiszcza się u kierownika DS. do 10 dnia każdego miesiąca. Pobrane 

opłaty kierownik DS. wpłaca w Kasie Uczelni , a niezbędnych rozliczeń dokonuje 

w Kwesturze w terminie do 10 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 2 

Pobrane opłaty Kierownik DS. wpłaca w kasie Uczelni, a niezbędnych rozliczeń dokonuje 

w Kwesturze w terminie do 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 3 

W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach Prorektor ds. Studenckich może 

ustalać inne kwoty opłat. 

 

§ 4 

W porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów oraz Zarządem Samorządu Doktorantów 

Prorektor ds. Studenckich może zdecydować o zmianie kwot, o których mowa w niniejszym 

zarządzeniu, w przypadku istotnego zwiększenia kosztów utrzymania akademików. 




