
 
 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr R-24/2016 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 14 czerwca 2016 r. 
 
 
 

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z zakwaterowania 
w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej  

oraz zasad przyznawania ulg 
 

 
 

Na podstawie art. 66 w związku z art. 103 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) 
z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1.  

1. Za korzystanie z zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki 
Lubelskiej w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. ustala się 
następujące stawki:  
1) studenci i doktoranci Politechniki Lubelskiej, którym przyznano miejsce 

na rok akademicki:  
                          

 miejsce w pokoju trzyosobowym  345,00 zł/m-c, 

 miejsce w pokoju dwuosobowym  440,00 zł/m-c;  

 

2) studenci uczelni lubelskich objęci umową zawartą pomiędzy uczelniami 
lubelskimi, w tym Politechniką Lubelską, w dniu 17 lutego 2011 r.  
o kwaterowanie studentów i doktorantów: 

 miejsce w pokoju trzyosobowym  370,00 zł/m-c, 

 miejsce w pokoju dwuosobowym  470,00 zł/m-c;  
 

3) studenci z programu ERASMUS+, innych międzynarodowych 
programów edukacyjnych oraz umów bilateralnych:  

 miejsce w pokoju trzyosobowym  410,00 zł/m-c, 

 miejsce w pokoju dwuosobowym  490,00 zł/m-c;  
 
 
 



 

4) pozostałe osoby, którym przyznano miejsce na rok akademicki:   

 miejsce w pokoju trzyosobowym   370,00 zł/m-c + 8% VAT, tj. 399,60 zł/m-c, 

 miejsce w pokoju dwuosobowym  470,00 zł/m-c + 8% VAT, tj. 507,60 zł/m-c; 

5) kwaterowanie w pokoju gościnnym za jedno miejsce w Domu 
Studenckim Nr 2:     

 do 14 dób       100,00 zł + 8% VAT, tj. 108,00 zł/doba, 

 nieprzerwanie minimum 15 dób      75,00 zł + 8% VAT, tj. 81,00 zł/doba; 

 

6) kwaterowanie w pokoju gościnnym za jedno miejsce w Domu 
Studenckim Nr 4:     

 jedno miejsce       60,00 zł + 8% VAT, tj. 64,80 zł/doba, 

 nieprzerwanie minimum 15 dób    90,00 zł + 8% VAT, tj. 97,20 zł/doba; 

 

7) goście odwiedzający mieszkańców, pozostający w ich pokojach na noc:  

 studenci PL           20,00 zł/doba, 

 pozostałe osoby          20,00 zł + 8% VAT, tj. 21,60 zł/doba. 

2. W przypadku zakwaterowania na warunkach innych niż określone w ust. 1, 
tj. przez okres jednej doby lub dłużej, obowiązują następujące stawki: 

1) studenci i doktoranci studiów stacjonarnych Politechniki Lubelskiej – 
30,00 zł/doba;           

2) studenci i doktoranci studiów niestacjonarnych oraz pozostałe osoby: 

 do 14 dób    50,00 zł + 8% VAT, tj. 54,00 zł/doba, 

 15 dób i więcej   35,00 zł + 8% VAT, tj. 37,80 zł/doba. 
 
 

§ 2. 
 

1. Pierwszeństwo w zakwaterowaniu w Domu Studenckim Politechniki 
Lubelskiej mają osoby wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1-3. 

 

2. Dopuszcza się zakwaterowanie jednej osoby w pokoju dwuosobowym, o ile 
Politechnika Lubelska dysponuje wolnymi miejscami.  

 
3. W przypadku wcześniejszego wykwaterowania się obowiązują poniższe 

zasady: 
1) przed upływem 15 dnia danego miesiąca obowiązuje połowa ww. stawki;  
2) od 16 dnia danego miesiąca obowiązuje pełna ww. stawka. 



§ 3. 
 

 

1. Osoby zajmujące pokoje w Domu Studenckim wpisywane są do książki 
meldunkowej prowadzonej przez administrację tych obiektów.  

 
2. Podstawą do wpisu, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez 

osobę ubiegającą się o miejsce w Domu Studenckim dokumentu tożsamości  
i dowodu wpłaty.  

 

§ 4. 
 

1. Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz 
przewodniczący rad wydziałowych Samorządu Studenckiego  
mogą korzystać z zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (do dyspozycji 
7 pokoi) w cenie 368,50 zł/m-c. 

 
2. Studenci będący członkami samorządów, wskazani przez Przewodniczącego 

Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz przewodniczących rad 
wydziałowych Samorządu Studenckiego, mogą korzystać z zakwaterowania 
w pokoju dwuosobowym (do dyspozycji 8 pokoi) w cenie 345 zł/m-c. 

 
§ 5. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 lipca 2016 r. 
 

   
 
    

 

 
 
 
 
 


