
ZARZĄDZENIE    
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R-0201-28/2017 
z dnia 18 lipca 2017 roku 

 
w sprawie 

odpłatności za miejsce w domach studenckich  
w roku akademickim 2017/2018 

 

Działając na podstawie art. 66 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1842, z późn. zm.), § 31 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zarządza się, 
co następuje: 

§ 1 

Dotyczy okresu 1.10.2017 – 30.09.2018: 

1. Ustala się następującą wysokość miesięcznej opłaty:   
1) miejsce w Domu Studenckim „Fafik”: 

              
Standard Cena dla studentów UEK Cena dla pozostałych 

osób 

Pokój 3-osobowy 390 zł za miejsce 422 zł  za miejsce 

Pokój 2-osobowy 420 zł za miejsce 454 zł za miejsce 

Pokój 1-osobowy z łazienką 
 i aneksem kuchennym S-II 1000 zł za pokój 1080 zł za pokój 

Pokój 1-osobowy w składzie  
S-IV 700 zł za pokój 756 zł za pokój 

Pokój 2-osobowy w składzie 
S-IV 550 zł za miejsce 594 zł za miejsce 

Pokój 2-osobowy w składach 
S-I/1, S-I/2 oraz S-V 650 zł za miejsce 702 zł za miejsce 

 
2) miejsce w Domu Studenckim „Merkury”: 

dla studentów UEK - 370 zł, 
dla studentów innych uczelni - 390 zł, 
dla pozostałych osób - 400 zł, 
miejsce w pokoju typ „01” w DS ”Merkury” dodatkowo do opłaty podstawowej 
wskazanej w tiret 1-3 powyżej - 30 zł 
miejsce w pokoju typ „06” w DS ”Merkury” – 350 zł 
miejsce w pokoju 2-osobowym o podwyższonym standardzie w DS ”Merkury”- 500 zł 

3) jednorazowa kaucja na pokrycie ewentualnych szkód i zadłużeń, zwracana 
po wykwaterowaniu jest równa miesięcznej opłacie za miejsce.  

2. Student zobowiązany jest do zgłoszenia w administracji domu studenckiego zamiaru rezygnacji z miejsca w 
domu studenckim na co najmniej 7 dni przed planowanym wykwaterowaniem. 

3. W przypadku dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, studenta obowiązuje opłata obliczona za 
okres faktycznego zakwaterowania – jako iloczyn 1/30 opłaty miesięcznej i liczby dni, w których student 
korzystał z miejsca w domu studenckim.   



4. Ustala się następującą wysokość dobowej opłaty: 
1) za pokój gościnny - 110 zł, 

       2)    za pokój S-I/1 i S-I/2 w DS ”Fafik” - 80 zł,   
       3)    miejsce w składach S-IV i S-V w DS ”Fafik” - 50 zł/os. 

4)    pojedyncze noclegi w pokojach studenckich: 
       (dotyczy pobytu krótszego niż 14 dni): 

a) studenci - 25 zł/os., 
b) pozostali - 30 zł/os.,         

5. Opłata za zagubienie Karty Mieszkańca Domu Studenckiego – 5 zł 
 
 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
         REKTOR 

 
 

prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół 
 


