
Zarządzenie nr 3/2021 

Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 9 lipca 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie  

w Domach Studenckich 

 

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 6 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 15 ust 2 

Zarządzenia Rektora Nr 33/19 z dnia 27 maja 2019 r. ze zm. (t.j. Zarządzenie Rektora  

Nr 51/21) w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami oraz trybu i warunków 

zwalniania z tych opłat zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. 

Ustala się wysokość opłat za zakwaterowanie w Domach Studenta (dalej zwane także DS.) 

Filon, Laura, Bartek, Asystent, Proton i Mimoza w pokoju dwuosobowym w czasie 

trwania zajęć dydaktycznych: 

1) opłaty miesięczne za miejsce w DS. Filon, Laura, Bartek, Mimoza, Proton:  

a) studenci Politechniki Świętokrzyskiej - 390,00 zł + VAT zw., 

b) pozostali studenci - 410,00 zł + 8% VAT,  

c) osoby nie będące studentami - 420,00 zł + 8% VAT,  

d) niepełnosprawni studenci Politechniki Świętokrzyskiej - 375,00 zł + VAT zw. 

2) opłaty miesięczne za miejsce w DS. Asystent:  

a) studenci Politechniki Świętokrzyskiej - 345,00 zł + VAT zw.  

b) pozostali studenci - 380,00 zł + 8% VAT,  

c) osoby nie będące studentami - 390,00 zł + 8% VAT;  

3) opłaty za jedną dobę za miejsce w pokoju dwuosobowym w DS. Asystent:  

a) studenci Politechniki Świętokrzyskiej - 35,00 zł +  , 

b) pozostali studenci - 38,00 zł + 8% VAT,  

c) osoby nie będące studentami - 40,00 zł + 8% VAT;  

4) Opłata za zakwaterowanie trwająca powyżej dziesięciu dni naliczana będzie dla studentów 

w wysokości 17,00 zł netto za nocleg w pokoju dwuosobowym oraz 25,00 zł netto za nocleg 

w pokoju jednoosobowym; 

5) Opłata za zakwaterowanie trwająca powyżej dziesięciu dni naliczana będzie dla osób nie 

będących studentami w wysokości 20,00 zł netto za nocleg w pokoju dwuosobowym oraz 

27,00 zł netto za nocleg w pokoju jednoosobowym. 

 

 

 



 

§ 2 

Ustala się wysokość opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta Asystent w pokoju 

trzyosobowym w czasie trwania zajęć dydaktycznych: 

1) opłaty miesięczne za miejsce:  

a) studenci Politechniki Świętokrzyskiej - 320,00 zł + VAT zw.,  

b) pozostali studenci - 350,00 zł + 8% VAT, 

c) osoby nie będące studentami - 360,00 zł + 8% VAT;  

2) opłaty za jedną dobę za miejsce w pokoju trzyosobowym:  

a) studenci Politechniki Świętokrzyskiej - 30,00 zł + VAT zw. , 

b) pozostali studenci - 32,00 zł + 8% VAT,  

c) osoby nie będące studentami - 35,00 zł + 8% VAT;  

3) Opłata za zakwaterowanie trwająca powyżej dziesięciu dni naliczana będzie dla studentów 

w wysokości 13,00 zł netto za nocleg w pokoju trzyosobowym, 15,00 zł netto za nocleg w 

pokoju dwuosobowym oraz 18,00 zł netto za nocleg w pokoju jednoosobowym;  

4) Opłata za zakwaterowanie trwająca powyżej dziesięciu dni naliczana będzie dla osób nie 

będących studentami w wysokości 16,00 zł netto w pokoju trzyosobowym, 19,00 zł netto za 

nocleg w pokoju dwuosobowym oraz 25,00 zł netto za nocleg w pokoju jednoosobowym. 

 

§ 3 

W przypadku posiadania wolnych miejsc w domach studenta PŚk: Filon, Laura, Bartek, 

Asystent, Proton i Mimoza - dopuszcza się możliwość zakwaterowania według poniższych 

zasad:  

1) opłaty miesięczne za pokój dwuosobowy w Domu Studenta Filon, Laura, Bartek, 

Mimoza, Proton do wyłącznej dyspozycji jednej osoby:  

a) studenci Politechniki Świętokrzyskiej - 650,00 zł + VAT zw. , 

b) pozostali studenci - 680,00 zł + 8% VAT, 

c) osoby nie będące studentami - 720,00 zł + 8% VAT;  

2) opłaty miesięczne za pokój dwuosobowy w Domu Studenta Asystent do wyłącznej 

dyspozycji jednej osoby:  

a) studenci Politechniki Świętokrzyskiej - 535,00 zł + VAT zw. , 

b) pozostali studenci - 560,00 zł + 8% VAT,  

c) osoby nie będące studentami - 610,00 zł + 8% VAT; 

3) opłaty miesięczne za pokój trzyosobowy w Domu Studenta Asystent do wyłącznej 

dyspozycji jednej osoby:  

a) studenci Politechniki Świętokrzyskiej - 560,00 zł + VAT zw., 

b) pozostali studenci - 580,00 zł + 8% VAT,  

c) osoby nie będące studentami - 610,00 zł + 8% VAT; 



4) opłaty za jedną dobę za pokój dwuosobowy w Domach Studenta Filon, Laura, Asystent, 

Bartek, Proton i Mimoza do dyspozycji jednej osoby:  

a) studenci Politechniki Świętokrzyskiej - 50,00 zł + VAT zw.,  

b) pozostali studenci - 50,00 zł + 8% VAT, 

c) osoby niebędące studentami - 60,00 zł + 8% VAT;  

5) opłaty za jedną dobę za pokój trzyosobowy w Domu Studenta Asystent do dyspozycji 

jednej osoby:  

a) studenci Politechniki Świętokrzyskiej - 45,00 zł + VAT zw., 

b) pozostali studenci - 45,00 zł + 8% VAT,  

c) osoby niebędące studentami - 60,00 zł + 8% VAT. 

 

§ 4  

1. Ustala się wysokość kaucji wnoszonej przez mieszkańca DS. na pokrycie ewentualnych 

szkód związanych z zamieszkiwaniem w Domach Studenta Filon, Laura, Asystent, Bartek, 

Mimoza, Proton w kwocie 200 zł.  

2. Warunki pobierania i zwrotu kaucji określają odrębne przepisy.  

 

§ 5  

Opłaty o których mowa w § 1,2,3 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku 

VAT.  

 

§ 6  

W przypadku zmian w kształtowaniu się kosztu jednostkowego miejsca w domu studenckim, 

wysokość opłat o których mowa w § 1,2,3 począwszy od semestru letniego roku 

akademickiego 2021/2022 może ulec zmianie.  

 

§ 7 

1. W przypadku kwaterowania w domach studenckich grup zorganizowanych, stawki 

wymienione w § 1,2,3 mogą być ustalane indywidualnie, w zależności od liczby 

kwaterowanych osób i czasu ich zakwaterowania. 

2. Opłaty ustalone w trybie indywidualnym, muszą zapewnić opłacalność przedsięwzięcia. 

 

§ 8 

1. Ustalone niniejszym zarządzaniem opłaty dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej 

obowiązują także doktorantów Politechniki Świętokrzyskiej. 

2. Opłaty dla pracowników Politechniki Świętokrzyskiej ustalone są odrębnym zarządzeniem.  

 

 

 



§ 9 

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za zakwaterowanie w domach studenckich ze zmianami. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. 

 

 

 
Kanclerz 

 

 dr inż. Artur Szmidt 

 


