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ZARZĄDZENIE NR ROP-0104-16/22 

PROREKTORA DS. STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I ROZWOJU 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 1 lipca 2022 r. 

 

w sprawie wysokości opłat za zamieszkanie w domach studenckich KUL 

 

 Na podstawie § 29 ust. 1 i 5 Statutu KUL, w zw. z § 28 ust. 1 Regulaminu Świadczeń KUL ustala 

się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Opłaty za zamieszkanie w domach studenckich KUL dla studentów i doktorantów KUL oraz studentów 

i doktorantów lubelskich uczelni: UMCS, KUL, UM, UP, PL, WSPiA, WSSP, WSEI, WSNS:  wynoszą: 

1) Domy Studenckie – ul. Konstantynów 1 D i A: 

a) pokój 1-osobowy w segmencie (bl. D) – 710 zł miesięcznie, 

b) pokój 2-osobowy w segmencie (bl. D) – 460 zł miesięcznie od osoby, 

c) pokój 2-osobowy tzw. „15” (bl. D) – 490 zł miesięcznie od osoby, 

d) pokój 1-osobowy duży metraż (bl. A) – 520 zł miesięcznie, 

e) pokój 1-osobowy mały metraż (bl. A) – 440 zł miesięcznie, 

f) pokój 2-osobowy (bl. A) – 390 zł miesięcznie od osoby. 

2) Dom Studencki – ul. Konstantynów 1 B: 

a) pokój 1-osobowy – 690 zł miesięcznie, 

b) pokój 2-osobowy – 460 zł miesięcznie od osoby, 

c) pokój 2-osobowy w segmencie – 480 zł miesięcznie od osoby, 

d) pokój 3-osobowy – 390 zł miesięcznie od osoby. 

3) Dom Studencki – ul. Niecała 8: 

a) pokój 1-osobowy – 690 zł miesięcznie, 

b) pokój 1-osobowy z prysznicem – 780 zł miesięcznie, 

c) pokój 1-osobowy o zwiększonej powierzchni – 750 zł miesięcznie, 

d) pokój 2-osobowy – 520 zł miesięcznie od osoby, 

e) pokój 2-osobowy z prysznicem – 570 zł miesięcznie od osoby, 

f) pokój 2-osobowy o zwiększonej powierzchni – 570 zł miesięcznie od osoby, 

g) pokój 3-osobowy – 440 zł miesięcznie od osoby, 

h) pokój małżeński z prysznicem/małżeństwo – 1100 zł miesięcznie, 

i) pokój małżeński z prysznicem i aneksem kuchennym/małżeństwo – 1200 zł miesięcznie. 

4) Dom Studencki w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6: 



 

a) pokój 1-osobowy – 560 zł miesięcznie, 

b) pokój 1-osobowy o wyższym standardzie – 690 zł miesięcznie, 

c) pokój 2-osobowy – 480 zł miesięcznie od osoby. 

2. Pokoje jednoosobowe w MDS Konstantynów 1B będą uruchamiane wyłącznie w przypadku wolnych 

miejsc. 

 

§ 2 

1. Opłaty za zamieszkanie w domach studenckich KUL dla innych osób wynoszą: 

1) Domy Studenckie – ul. Konstantynów 1 D i A: 

a) pokój 1-osobowy w segmencie (bl. D) – 920,16 zł,  

b) pokój 2-osobowy w segmencie (bl. D) – 596,16 zł, 

c) pokój 2-osobowy tzw. „15” (bl. D) – 635,04 zł, 

d) pokój 1-osobowy duży metraż (bl. A) – 673, 92 zł,  

e) pokój 1-osobowy mały metraż (bl. A) – 570, 24 zł,  

f) pokój 2-osobowy (bl. A) – 505, 44 zł. 

2) Dom Studencki – ul. Konstantynów 1 B: 

a) pokój 1-osobowy – 894, 24 zł, 

b) pokój 2-osobowy – 596, 16 zł, 

c) pokój 2-osobowy w segmencie – 622, 08 zł, 

d) pokój 3-osobowy – 505, 44 zł. 

3) Dom Studencki – ul. Niecała 8: 

a) pokój 1-osobowy – 894, 24 zł,  

b) pokój 1-osobowy z prysznicem – 1010, 88 zł,  

c) pokój 1-osobowy o zwiększonej powierzchni – 972 zł,  

d) pokój 2-osobowy – 673, 92 zł, 

e) pokój 2-osobowy z prysznicem – 738, 72 zł, 

f) pokój 2-osobowy o zwiększonej powierzchni – 738, 72 zł, 

g) pokój 3-osobowy – 570, 24 zł, 

h) pokój małżeński z prysznicem/małżeństwo – 1425, 60 zł,  

i) pokój małżeński z prysznicem i aneksem kuchennym/małżeństwo – 1555, 20 zł. 

4) Dom Studencki w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6: 

a) pokój 1-osobowy – 725,76 zł, 

b) pokój 1-osobowy o wyższym standardzie – 894, 24 zł, 

c) pokój 2-osobowy – 622, 08 zł. 

2. Ceny, o których mowa w ust. 1 zawierają 8% stawkę VAT. 

3. Pokoje jednoosobowe w MDS Konstantynów 1B będą uruchamiane wyłącznie w przypadku wolnych 

miejsc. 

 

§ 3 

1. W trakcie sesji poprawkowej letniej w okresie 1 – 11 lipca 2022 r. (piątek-poniedziałek) ustala się 

opłatę za miejsce w domach studenckich KUL, niezależnie od rodzaju pokoju w wysokości 180 zł. 

Opłata dotyczy wszystkich studentów, w tym obcokrajowców.  

2. W przypadku przekroczenia okresu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się stawkę dobową. 

 

 



 

§ 4 

W uzasadnionych przypadkach, kierownik Sekcji w porozumieniu z kierownikiem DADS, może stosować 

opłatę częściową, będącą ekwiwalentem opłaty miesięcznej. 

 

§ 5 

Opłaty za miejsce w pokojach gościnnych w domach studenckich KUL wynoszą: 

1) za dobę od studenta i doktoranta KUL oraz UMCS, KUL, UM, UP, PL, WSPiA, WSSP, WSEI, WSNS: 

a) pokój studencki – 30 zł, 

b) 2-osobowy pokój gościnny o niższym standardzie – 45 zł od osoby, 

c) 1-osobowy pokój gościnny – 65 zł, 

d) 2-osobowy pokój gościnny o wyższym standardzie – 55 zł od osoby, 

e) 1-osobowy pokój gościnny o wyższym standardzie – 75 zł. 

2) za dobę od innych osób, stawki jak wyżej + 8% VAT. 

 

§ 6 

Wysokość opłaty za miejsce w domach studenckich dla grup zorganizowanych może być ustalona 

indywidualnie przez kierownika domu studenckiego, w porozumieniu z Kierownikiem DADS oraz 

Prorektorem właściwym ds. studenckich. 

 

§ 7 

W przypadku pracowników i emerytów KUL najmujących lokale w „części asystenckiej” MDS Niecała 8 

oraz pracowników świadczących pracę na rzecz DADS, mieszkających w DS KUL, zastosowanie ma 

odpowiednie zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i stawek czynszu oraz opłat za media. 

 

§ 8 

Traci moc zarządzenie nr ROP-0104-3/21 Prorektora ds. studentów i doktorantów z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie wysokości opłat za zamieszkanie w domach studenckich KUL (Monitor KUL poz. 358/2021). 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju KUL: 

Dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL 

 


