
 
ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 
w Siedlcach 

 
z dnia 30 grudnia 2015 roku 

 
 

w sprawie odpłatno ści za korzystanie z bazy mieszkaniowej Osiedla Stud enckiego   
 
 
Na  podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 54 ust. 1 statutu UPH zarządza się,                    
co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się następujące opłaty dla studentów i innych osób korzystających z bazy 
mieszkaniowej Osiedla Studenckiego (domów studenta): 

1) dla studentów i doktorantów UPH: 
a) 320 zł miesięcznie, za miejsce dla jednego studenta, 
b) 480 zł miesięcznie, za miejsce dla jednego studenta w pokoju dwuosobowym, 
c) 40 zł za jedną dobę pobytu w pokoju rotacyjnym, 
d) 50 zł za jedną dobę pobytu w pokoju rotacyjnym o podwyższonym standardzie, 
e) 17 zł za jedną dobę pobytu studenta, korzystającego doraźnie z noclegu, za 

zgodą mieszkańców w zasiedlonym pokoju; 
2) dla gości studentów w ich pokoju – 20 zł plus VAT za jedną dobę pobytu; 
3) dla pracowników UPH:  

a) 320 zł miesięcznie, za miejsce dla jednego pracownika, 
b) 480 zł miesięcznie, za miejsce dla jednego pracownika w pokoju dwuosobowym, 
c) 960 zł miesięcznie (segment), za miejsce dla jednego pracownika lub pracownika 

z rodziną, 
d) 1.000 zł miesięcznie, za mieszkanie w DS nr 5 (powierzchnia 77 m2), dla jednego 

pracownika lub pracownika z rodziną, 
e) 1.100 zł miesięcznie, za mieszkanie w DS nr 5 o podwyższonym standardzie 

(powierzchnia 77 m2) dla jednego pracownika lub pracownika z rodziną, 
f) 40 zł plus Vat, za jedną dobę pobytu w pokoju rotacyjnym; 

4) dla osób niebędących studentami, doktorantami i pracownikami UPH:  
a) 350 zł plus VAT miesięcznie, za miejsce dla jednej osoby, 
b) 500 zł plus VAT miesięcznie, za miejsce dla jednej osoby w pokoju 

dwuosobowym, 
c) 1.000 zł plus VAT miesięcznie, za segment, 
d) 1.400 zł plus VAT miesięcznie, za mieszkanie w DS nr 5, 
e) 1.550 zł plus VAT miesięcznie, za mieszkanie w DS nr 5 o podwyższonym 

standardzie, 
f) 40 zł plus VAT, za jedną dobę pobytu w pokoju rotacyjnym, 
g) 50 zł plus VAT, za jedną dobę pobytu w pokoju rotacyjnym o podwyższonym 

standardzie; 
5) dla grup zorganizowanych: 

a) 35 zł plus VAT, za jedną dobę pobytu od osoby w pokojach dwuosobowych,          
w grupie liczącej do 20 osób, 



b) 30 zł plus VAT, za jedną dobę pobytu od osoby w pokojach dwuosobowych,                       
w grupie liczącej od 21 do 50 osób (w przypadku kilku noclegów cena może być 
obniżona w granicach od 2 do 4 zł), 

c) 26-28 zł plus VAT, za jedną dobę pobytu od osoby w pokojach dwuosobowych,        
w  grupie liczącej powyżej 50 osób. 

 
§ 2 

 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą kanclerza, kierownik Osiedla 
Studenckiego może zastosować niższe opłaty, niż określone w § 1 pkt 5, biorąc pod uwagę 
liczebność grup zainteresowanych najmem lokali i czas trwania najmu, z tym że nie mogą 
być one niższe niż 17 zł netto za miejsce za dobę, a także niższe opłaty, niż te, o których 
mowa w § 1 pkt 3 lit. d i e..  
 

§ 3 
 
Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 28/2014 z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie 
odpłatności za korzystanie z bazy mieszkaniowej Domów Studenta. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

                         REKTOR 
 

                                                         dr hab. Tamara Zacharuk 
                                                              profesor nadzwyczajny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 


