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DSS.5402.49.2022 

 

Zarządzenie Nr RO.Z.0211.1.2022 

Prorektora ds. Studenckich 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 9 czerwca 2022 roku 

 

 

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

akademickim 2022/2023 

 

 

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 oraz § 15 ust. 4 zarządzenia Nr R/Z.0201–58/2019 Rektora z dnia 15 lipca 2019 r.  

z późn. zm. w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

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

Uczelni w roku akademickim 2022/2023 dla:  

1) studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UP;  

2) doktorantów UP;  

3) studentów i doktorantów 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 odrębne zarządzenie): 

 

Rodzaj pokoju 

 

DS-1 

Zaułek  

 

DS-2 

Atol 

DS-3 

Za Kolumnami 

DS-4 

Krakowiak 

pokój 1-osobowy z łazienką 790 zł   900 zł 

pokój 1-osobowy z aneksem 

kuchennym 
850 zł    

pokój 1-osobowy 

(dla osób niepełnosprawnych) 
850 zł  550 zł 550 zł 

pokój 1-osobowy bez łazienki  500 zł   

miejsce w pokoju 2-osobowym bez 

łazienki 
 440 zł   

miejsce w pokoju 2-osobowym w 

DS-1 IV piętro 
680 zł    
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miejsce w pokoju 2-osobowym z 

łazienką 
710 zł  550 zł 550 zł 

miejsce w pokoju 2-osobowym 

STUDIO IV piętro w DS-1 
660 zł    

miejsce w pokoju 3-osobowym z 

łazienką IV piętro w DS-1 
660 zł    

miejsce w pokoju 3-osobowym bez 

łazienki 
 400 zł   

pokój 1-osobowy STUDIO   

nr 3A; 11-12 
 620 zł   

miejsce w pokoju 2-osobowym 

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

 

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

2022/2023 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 z łazienką 1100 zł   950,00 zł 

pokój 1-osobowy z aneksem 

kuchennym 
1200 zł    

pokój 1-osobowy bez łazienki  660 zł   

miejsce w pokoju 2-osobowym bez 

łazienki 
 560 zł   

miejsce w pokoju 2-osobowym z 

łazienką 
850 zł  750 zł 750 zł 

miejsce w pokoju 2-osobowym z 

łazienką w DS-1 IV p. 
820 zł    

miejsce w pokoju 2-osobowym 

STUDIO IV p. DS-1 
780 zł    

miejsce w pokoju 3-osobowym z 

łazienką IV piętro w DS-1 
780 zł    

miejsce w pokoju 3-osobowym bez 

łazienki 
 500 zł   

pokój 1-osobowy STUDIO  

nr 3A; 11-12 
 700 zł   

miejsce w pokoju 2-osobowym 

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

 

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

za miejsce wynosi 1050 zł. 

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

2-osobowym opłata miesięczna za pokój wynosi 1200 zł (I-III piętro) oraz 1150 zł (IV 

piętro). Dla osób wymienionych w pkt. 2 odpowiednio: 1350 zł (I-III piętro) oraz 1250 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 pokrycia należności z tytułu korzystania z miejsc 
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studenckich, 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” 600 zł 800 zł 

DS „ZAUŁEK” 700 zł 900 zł 

ACH  600 zł 800 zł 

 

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

8. W odniesieniu do studentów i doktorantów 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 odrębne zarządzenie Prorektora ds. Studenckich. 

9. Kaucja podlega zwrotowi w pełnej kwocie w przypadku wykwaterowania się 

mieszkańca, jeżeli kierownik domu studenckiego na stwierdzi zniszczeń powstałych 

w czasie użytkowania pokoju oraz braku zaległości w płatnościach za przyznane miejsce. 

10. Osoby ubiegające się o miejsce w domu studenckim, w ciągu 14 dni od dnia przyznania 

miejsca w domu studenckim w wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o przyznanie 

miejsca w domu studenckim mają obowiązek dokonania wpłaty na konto UP opłaty 

rezerwacyjnej w wysokości 600 zł. 

11. W dniu zakwaterowania w domu studenckim opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet 

opłaty za miejsce w domu studenckim za pierwszy miesiąc zamieszkania. 

12. W przypadku, gdy opłata rezerwacyjna jest wyższa niż wymagana opłata za miejsce 

w domu studenckim, to różnica zostaje przekazana na poczet opłaty za miejsce w domu 

studenckim w kolejnym miesiącu. 

13. W przypadku, gdy opłata rezerwacyjna jest niższa niż wymagana opłata za miejsce 

w domu studenckim, to różnicę mieszkaniec zobowiązany jest wpłacić w dniu podjęcia 

zakwaterowania.  

14. W przypadku niedokonania skutecznej wpłaty na konto UP opłaty rezerwacyjnej, 

w terminie 14 dni od dnia przyznania miejsca w domu studenckim, prawo to przepada, 

co wiąże się z koniecznością ponownego złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu 

studenckim. 

15. W przypadku niezakwaterowania się w domu studenckim w wyznaczonym do tego 

terminie lub w przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w domu studenckim, 

po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej opłata ta nie podlega zwrotowi. W przypadku 

zakwaterowania się studenta, opłata rezerwacyjna jest zaliczana zgodnie z zapisem 

ust. 11 na poczet opłaty za miejsce w domu studenckim za pierwszy miesiąc 

zamieszkania.  

16. W wyjątkowych przypadkach, takich jak ciężka choroba, czy inna sytuacja losowa 

uniemożliwiająca zamieszkanie w domu studenckim, Prorektor ds. Studenckich może 

podjąć decyzję o zwrocie uiszczonej opłaty rezerwacyjnej w części lub w całości, 

pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku i szczegółowego udokumentowania 

zaistniałej sytuacji. 

17. W sytuacji, gdy do zakwaterowania nie dojdzie z powodów leżących po stronie 

UP, uiszczona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona w całości. Dotyczy 

to w szczególności  sytuacji:  

1) nieuruchomienia kierunku studiów, 

2) uruchomienia kierunku studiów wyłącznie w formie zdalnej. 




