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R.PM.0300.48.2022 

Zarządzenie Nr 48/2022 

Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

z dnia 15.09.2022 roku 

w sprawie wysokości opłat pobieranych za korzystanie z miejsc w 

Domu Studenta oraz innych miejsc hotelowych w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku. 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 oraz art. 79 ust. 2 pkt 6 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 574 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§1  

W roku akademickim 2022/23 ustala się następujące opłaty za miejsca 

w Domu Studenta przy ul. Abp. Nowowiejskiego 6: 

1. dla studentów Uczelni: 

a) w pokoju dwuosobowym 330,- zł miesięcznie + zwrotna kaucja 

w wysokości 300,- zł; 

b) w pokoju jednoosobowym 550,- zł miesięcznie + zwrotna kaucja 

w wysokości 300,- zł; 

c) w pokoju dwuosobowym, zamieszkałym „na życzenie” przez jedną 

osobę: 550,- zł miesięcznie + zwrotna kaucja w wysokości 300,- zł; 

d) za jeden nocleg 50,- zł; 

2. dla studentów innych Uczelni: 

a) w pokoju dwuosobowym 360,- zł brutto miesięcznie + zwrotna kaucja 

w wysokości 300,- zł; 

b) w pokoju jednoosobowym 590,- zł brutto miesięcznie + zwrotna kaucja 

w wysokości 300,- zł; 
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c) w pokoju dwuosobowym, zamieszkałym „na życzenie” przez jedną 

osobę: 590,- zł brutto miesięcznie + zwrotna kaucja w wysokości 300,-

zł; 

d) za jeden nocleg 60,- zł brutto; 

3. dla pracowników Uczelni: 

a) za nocleg jednorazowy 60,- zł brutto; 

b) za korzystanie z noclegów w okresie co najmniej jednego miesiąca 

z zastrzeżeniem pkt c) 350,- zł brutto; 

c) za korzystanie przez pracowników zamiejscowych pełniących funkcje w 

Uczelni z Dużego Apartamentu - zryczałtowana opłata w wysokości 

650,- zł brutto miesięcznie, natomiast za korzystanie z Małego 

Apartamentu 600,- zł brutto miesięcznie; 

4. dla osób spoza Uczelni: 

a) za korzystanie z noclegów w okresie 1 miesiąca: 

• w pokoju dwuosobowym 550,- zł brutto/miesiąc + zwrotna kaucja w 

wysokości 300,-zł; 

• w pokoju jednoosobowym 700,- zł brutto/miesiąc + zwrotna kaucja w 

wysokości 300,-zł; 

• w Małym Apartamencie 800,- zł brutto/miesiąc + zwrotna kaucja w 

wysokości 300,-zł; 

• w Dużym Apartamencie 900,- zł brutto/miesiąc + zwrotna kaucja w 

wysokości 300,-zł; 

b) za korzystanie z noclegów w okresie krótszym niż 1 miesiąc: 

• w pokoju dwuosobowym 60,- zł brutto za każdy z pierwszych 3 dni + 

20,- zł brutto za każdy kolejny dzień; 

• w pokoju jednoosobowym – 90,- zł brutto za każdy z pierwszych 3 dni 

+ 30,- zł brutto za każdy kolejny dzień; 

• w Małym Apartamencie – 130,- zł brutto za każdy z pierwszych 3 dni + 

40,- zł brutto za każdy kolejny dzień; 

• w Dużym Apartamencie – 150,- zł brutto za każdy z pierwszych 3 dni + 

45,- zł brutto za każdy kolejny dzień. 
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5. Za korzystanie z noclegów przez grupy zorganizowane spoza Uczelni 

wysokość opłat ustalana będzie indywidualnie - ustalenia tych opłat 

dokonuje Kanclerz w porozumieniu z Kierownikiem DS. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek mieszkańca 

Kanclerz może podjąć decyzję o zmniejszeniu opłaty lub o odstąpieniu 

od pobierania opłaty. 

§2  

1. Decyzje w/s zakwaterowania w budynku przy ul. Drętkiewicza 8 w 

Płocku podejmuje Kanclerz. 

2. Za korzystanie z budynku przy ul. Drętkiewicza 8 w Płocku opłata 

będzie ustalana indywidualnie przez Kanclerza z uwzględnieniem 

rzeczywistych kosztów zużycia mediów. 

§3  

Kaucja, o której mowa w §1 pkt 1, 2 i 4 pobierana jest jako 

zabezpieczenie ewentualnych szkód w majątku Uczelni powstałych z winy 

mieszkańca DS i podlega zwrotowi po potrąceniu ewentualnych należności 

z tytułu opłat za miejsce oraz ewentualnych kosztów związanych z 

pokryciem szkód. Kaucja nie podlega waloryzacji.  

§4  

Traci moc Zarządzenie Nr 59/2021 Rektora Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej z dnia 28.09.2021 r. w sprawie wysokości pobieranych opłat za 

korzystanie z miejsc w Domu Studenta oraz innych miejsc hotelowych w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

§5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 

1 października 2022 r. 

 


