
Zarządzenie Nr  44/2012/2013   

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 1 marca 2013 r. 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w domach studenta 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni 

publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533) 

 

 

postanawiam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Wysokość opłat za zakwaterowanie w domach studenta wynosi miesięcznie: 

 

1. Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 

 

1) za miejsce w pokoju jednoosobowym                         363 zł 

2) za miejsce w pokoju dwuosobowym                           308 zł 

3) za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta              46 zł 

 

2. Studenci z pozostałych Uczelni: 

1) za miejsce w pokoju jednoosobowym             403 zł z obowiązującą stawką Vat 

2) za miejsce w pokoju dwuosobowym              342 zł z obowiązującą stawką Vat 

3) za każde zamieszkałe dziecko                          51 zł z obowiązującą stawką Vat 

 

 

3. Wysokość opłat za zakwaterowanie w pokojach rotacyjnych w domach studenta wynosi: 

 

1) dla studentów stacjonarnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 

 za pięć pierwszych dób             za dobę 25 zł 

 za każdą następną dobę, po upływie piątej doby,  

     do trzydziestu dób włącznie               za dobę 12 zł 

2) dla studentów niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 

 za pięć pierwszych dób             za dobę 40 zł 

 za każdą następną dobę, po upływie piątej doby,  

     do trzydziestu dób włącznie               za dobę 12 zł 

3) dla studentów z innych uczelni i innych osób  

      korzystających z noclegu                      45 zł za dobę z obowiązującą stawką VAT   

 

 

 



§ 2 

 

 

1. Wysokość opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta Nr 1 przy ul. Łużyckiej 24  

w Bydgoszczy i w Domu Studenta Nr 2 przy ul. Łużyckiej 21 w Bydgoszczy  

w okresie przerwy wakacyjnej od 1 lipca do 30 września wynosi : 

 

a) dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 

 za pięć pierwszych dób         za dobę 20,00 zł 

 za każdą następną dobę, po upływie piątej,  

do trzydziestu włącznie                                               za dobę 10,00 zł 

 za cały miesiąc i więcej  - opłata zgodnie z  § 1 ust. 1 niniejszego 

zarządzenia. 

 

2. Wysokość opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta Nr 1 przy ul. Łużyckiej 24  

w Bydgoszczy i w Domu Studenta Nr 2 przy ul. Łużyckiej 21 w Bydgoszczy  

w okresie przerwy wakacyjnej od 1 lipca do 30 września wynosi: 

 

a) dla kandydatów na studia, studentów pozostałych 

      uczelni i innych osób    za dobę 33,00 zł z obowiązującą stawką VAT 

 

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 34/2010/2011 Rektora UKW z dnia 10 maja 2011 

roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w domach studenta. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                               Rektor 

 

 

                                                                                     prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 


