Zarządzenie Nr 40/2018/2019
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) oraz art. 79 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)

zarządzam,
co następuje:
§1
Wysokość opłat za korzystanie z domu studenta wynosi miesięcznie
1.

2.

3.

Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:
1) za miejsce w pokoju jednoosobowym:
2) za miejsce w pokoju dwuosobowym:
3) za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta

420 zł
350 zł
50 zł

Studenci z pozostałych uczelni:
1) za miejsce w pokoju jednoosobowym
2) za miejsce w pokoju dwuosobowym
3) za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta

440 zł
400 zł
50 zł

Wysokość opłat za korzystanie z pokojów rotacyjnych w domach studenta wynosi:
1) dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:
a) za pięć pierwszych dób:
30 zł za dobę
b) za każdą następną dobę, po upływie piątej doby,
do trzydziestu dób włącznie
15 zł za dobę
2) dla uczestników studiów doktoranckich, podyplomowych
szkół doktorskich i innych form kształcenia:
a) za pięć pierwszych dób
45 zł za dobę
b) za każdą następną dobę, po upływie piątej doby
do trzydziestu dób włącznie
15 zł za dobę
3) dla studentów z innych uczelni i innych osób korzystających
z noclegu
50 zł za dobę
§2

Wysokość opłat za korzystanie z Domu Studenta Nr 1 przy ul. Łużyckiej 24 w Bydgoszczy i z
Domu Studenta Nr 2 przy ul. Łużyckiej 21 w Bydgoszczy w okresie przerwy wakacyjnej od 1
lipca do 30 września wynosi:
1) dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
a) za pięć pierwszych dób
25 zł za dobę
b) za każdą następną dobę, po upływie piątej do trzydziestu dób
włącznie
15 zł za dobę
c) za cały miesiąc i więcej
420 zł za miesiąc
2) dla kandydatów na studia, studentów pozostałych uczelni i innych osób 35 zł za dobę

§3
Stawki określone w zarządzeniu uwzględniają kwotę podatku od towarów i usług.

§4
Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 53/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za
zakwaterowanie w domach studenta.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor

prof. dr hab. Jacek Woźny

