
Cennik opłat za zakwaterowanie w Domu Akademickim  

obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 

1. Miesięczne opłaty: 

1) Ustala się następujące opłaty za zamieszkanie w Domu Akademickim: 

a)  Miejsce w pokoju jednoosobowym - 500 zł 

b)  Miejsce w pokoju dwuosobowym - 330 zł 

c)  Miejsce w pokoju trzyosobowym - 280 zł 

d)  Mieszkanie dwupokojowe -1400 zł 

e)  Mieszkanie trzypokojowe - 2000 zł 

2) Studenci I roku akademickiego - ceny z pkt. 1 z 20% zniżką specjalną  

  obowiązującą przez okres pierwszych 3 miesięcy. 

3) Współmałżonkowie studentów CM – ceny z pkt. 1.  

4) Dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne - ceny z pkt. 1 z 40% zniżką. 

5) Dzieci studentów niezajmujące miejsca normatywnego – nieodpłatnie. 

6) Pozostali mieszkańcy (nie pracownicy CM - wg cen umownych) 500 zł  

 niezależnie od pokoju. 

7) Pracownicy CM - ceny z pkt.1 

8) Uczestnicy praktyk wymiennych organizowanych przez inne uczelnie, kandydaci 

 na studia, uczestnicy kursów przygotowawczych, warsztatów, studenci CM  

 studiów niestacjonarnych, pracownicy (doraźny najem) - 35 zł/doba 

9) Kaucja w wysokości jednomiesięcznej opłaty za miejsce. 

10) Dodatkowa opłata za miejsce parkingowe: 100 zł miesiąc/20 zł doba. 

2. Dla grup zorganizowanych, w zależności od liczebności i okresu zakwaterowania 

możliwe negocjacje cenowe. 

3. Opłata za niepełny miesiąc zamieszkania naliczana jest wg stawki dziennej (cena za 

miesiąc/liczba dni w miesiącu). 

4. Opłaty za brakujący i zniszczony sprzęt określa Kierownik Działu Administracji wg 

średnich cen rynkowych. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, zwiększa się 

opłatę za dany miesiąc dla mieszkańców danego mieszkania/pokoju, w którym nastąpiło 

zdarzenie - decyzję o nałożeniu dodatkowej opłaty podejmuje Kierownik Działu 

Administracji. 

5. Doraźny najem miejsc noclegowych: 

1)  gość studenta - student 35 zł/doba 

2)  nauczyciel akademicki 35 zł/doba 

3)  gość akademika (w przypadku wolnych pokoi) 70 zł /doba/miejsce  

6. Opłaty dodatkowe: 

1) Opłata za niezwrócenie kluczy     - 120 zł/komplet kluczy 

2) Opłata za niezwrócenie pilota do bramy    - 100 zł za/szt. 

3) Opłata za oczyszczanie pomieszczeń z dymu papierosowego    

     - 300 zł/pomieszczenie 

7. Za bezumowne korzystanie gości studenta z noclegów, student zamieszkujący Dom 

Akademicki pokrywa koszty noclegów oraz 100 zł kary. 

8. Podane ceny są cenami brutto. Płatność: gotówka lub przelew. 

 

 


