
PISMO OKÓLNE Nr 2/2016 
Rektora Politechniki Koszalińskiej  

z dnia 28 czerwca 2016 r.  
w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z miejsc  

w domach studenckich od roku akademickiego 2016/2017 
 

 
Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 1 Statutu Politechniki Koszalińskiej ustala się od roku 

akademickiego 2016/2017 wysokość i zasady ponoszenia opłat za miejsce w domach 
studenckich.  

 
§ 1 

1. Opłaty miesięczne za miejsce w domach studenckich dla studentów, doktorantów 
i studentów obcokrajowców Politechniki Koszalińskiej w czasie roku akademickiego 
wynoszą: 

1) w Domu Studenta Nr 1: 
w pokoju jednoosobowym   480,00 zł/m-c 
w pokoju dwuosobowym     380,00 zł /m-c 
w pokoju trzyosobowym      320,00 zł/m-c  

2) w Domu Studenta Nr 2: 
w pokoju jednoosobowym    520,00 zł/m-c 
w pokoju dwuosobowym      380,00 zł /m-c 

3) w Domu Studenta Nr 3: 
w pokoju jednoosobowym    440,00 zł/m-c 
w pokoju dwuosobowym      340,00 zł /m-c 

4) w Domu Studenta Nr 4: 
w pokoju jednoosobowym  560,00 zł/m-c 
w pokoju dwuosobowym       380,00 zł /m-c 

2. Za niepracujących małżonków i dzieci studenta/doktoranta zajmujących z nim miejsce 
w pokoju odpłatność wynosi jak za studenta/doktoranta.  
3. Odpłatność dla studentów studiów niestacjonarnych korzystających z miejsc noclegowych 
w czasie zjazdów wynosi 30,00 zł za miejsce/nocleg.  
4. Odpłatność dla osób przebywających w odwiedzinach u studenta wynosi 22,00 zł  
za miejsce/nocleg.  
 

§ 2 
1.  Odpłatność za dobę pobytu w domu studenckim dla studentów/doktorantów wskazanych 
w § 1 w czasie odbywania praktyk programowych wynosi 16,00 zł za miejsce/nocleg. 
2. Odpłatność za dobę pobytu w czasie sesji poprawkowej w miesiącu wrześniu wynosi 
18,00 zł za miejsce/nocleg.  
3. Wysokość kaucji ustala się na kwotę 80,00 zł (wpłata dokonywana jest przy składaniu 
wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki).  
 

§ 3 
1. Student/doktorant korzystający z miejsca w domu studenckim na zasadach wskazanych 
w § 1 ust. 1 i 2 zobowiązany jest najpóźniej do 20. dnia każdego miesiąca uiścić należne 
opłaty za miesiąc bieżący. 
2. Student/doktorant traci prawo do zamieszkania w domu studenckim, jeśli zalega z opłatą 
wskazaną w ust. 1 do dnia 20. następnego miesiąca po terminie zapłaty. Od kwoty należnej 
uczelni z tytułu niezapłaconego czynszu naliczane będą odsetki za każdy dzień zwłoki  
w wysokości ustawowej. 

 
 
 



§ 4 
1. Opłaty miesięczne za miejsce w domach studenckich dla studentów innych uczelni 
i pozostałych osób w czasie roku akademickiego wynoszą: 

1) w Domu Studenta Nr 1: 
  w pokoju jednoosobowym   490,00 zł/m-c 
  w pokoju dwuosobowym     390,00 zł /m-c 
  w pokoju trzyosobowym      330,00 zł/m-c  

2) w Domu Studenta Nr 2: 
  w pokoju jednoosobowym    530,00 zł/m-c 
  w pokoju dwuosobowym      390,00 zł /m-c 

3) w Domu Studenta Nr 3: 
  w pokoju jednoosobowym    450,00 zł/m-c 
  w pokoju dwuosobowym      350,00 zł /m-c 

4) w Domu Studenta Nr 4: 
  w pokoju jednoosobowym  570,00 zł/m-c 
  w pokoju dwuosobowym       390,00 zł /m-c 

2. Odpłatność za wynajem miejsc noclegowych wynosi 38,00 zł za miejsce/nocleg.  
3. Dla grup zorganizowanych, w zależności od liczebności i okresu zakwaterowania, możliwe 
są negocjacje cenowe. 
4. Terminy i zasady wnoszenia opłat wskazanych wyżej określa Kierownik Działu Domów 
Studenckich. 
   
           § 5 
1. Postanowienia § 1 wchodzą w życie z dniem 1 października 2016 r., pozostałe 
postanowienia Pisma Okólnego wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 
2. Z dniem wejścia w życie postanowień niniejszego Pisma Okólnego traci moc Pismo 
Okólne Nr 1/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie 
ustalenia odpłatności za korzystanie z miejsc w domach studenckich od roku akademickiego 
2014/2015. 
    

 
     R E K T O R 

         

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 

 


