
 
  

BIULETYN PRAWNY 
     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 
 
 
                                           Rok 2015; poz. 158 

  
 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 66 
       

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 21 maja 2015 r. 
 

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Na podstawie art.66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.572 z późn. zm.) oraz § 4 zarządzenia nr 86 Rektora UMK z dnia  
5 maja 2014 r. Regulamin Domu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z a r z ą d z a   s i ę , co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Ustala się następujące miesięczne stawki odpłatności za zakwaterowanie w pokoju 

studenckim UMK w Toruniu: studenta studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych UMK, doktoranta studiów stacjonarnych UMK oraz 
studenta/doktoranta innej uczelni przebywającego w ramach programu objętego umową 
z UMK: 

 

L.p. Standard pokoju 
Stawka odpłatności zł 
miesięczna dobowa1) 

1. jednoosobowy o podwyższonym standardzie dla studentów 
programu wymiany Erasmus, studentów obcokrajowców 
przebywających w ramach innych programów objętych 
umową z UMK  

600 25 

2. dwuosobowy o podwyższonym standardzie dla studentów 
programu wymiany Erasmus, studentów obcokrajowców 
przebywających w ramach innych programów objętych 
umową z UMK 

400 16 

3. pokój  jednoosobowy  z  łazienką  
 
  

500 
 
 

20 
 
 

4. jednoosobowy w domach studenckich Nr 3, Nr 5, Nr 6, 
  Nr 9, Nr 10, Nr 11  400 16 



2 
 

5. jednoosobowe w pozostałych domach studenckich 380 15 

6. 
 

miejsce  w  pokoju dwuosobowym z  łazienką  
 

380 
 

16 
 

7. za miejsce w pokoju dwuosobowym w DS. Nr 10, Nr 11  
 
 

310 
 
 

12 
 
 

8. za miejsce w pokoju dwuosobowym w DS. NR 3, Nr 5, NR 
7, NR 8, Nr 9, NR 12 

300 
 

12 
 

9. za miejsce w pokoju dwuosobowym w pozostałych domach 
studenckich 

285 
 

11 
 

11. za miejsce w pokoju trzyosobowym DS.-y Osiedla Bielany  
 

270 
 

11 
 

12. za miejsce w pokoju trzyosobowym DS.-y Osiedla Centrum 250 10 
1) dotyczy sposobu płatności przy zakwaterowaniu po siódmym danego miesiąca (zarządzenie nr 86 

Rektora UMK z dnia 5 maja 2014 r . §10, pkt 2 -Regulamin Domu Studenckiego UMK). 
 

2. Zmiany standardów pokoi w trakcie zamieszkania: 
 

1 Pokoje jednoosobowe  przekształcone  z  trzyosobowych         450    19 
 

2. Pokoje jednoosobowe przekształcone  z  dwuosobowych         400 
 

   16 

3.  Pokoje  dwuosobowe przekształcone z trzyosobowych         310    12 

 
3. Stawki odpłatności określone w § 1 obowiązują studenta i doktoranta UMK oraz 

studentów i doktorantów innych uczelni przebywających w UMK na podstawie umów 
zawartych pomiędzy uczelniami.  
W przypadku naliczania odpłatności za zamieszkanie innych osób, gdzie stawkę 
wyjściową stanowi jedna z wyżej wymienionych, należy zastosować odpowiednią stawkę 
podatku VAT. 

4.  Małżeństwa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UMK oraz 
doktorantów studiów stacjonarnych UMK: 
1) w przypadku zakwaterowania współmałżonka niebędącego studentem/doktorantem, 

do odpowiedniej stawki wymienionej w ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT, 
2) rodzic zamieszkujący w pokoju z dzieckiem/dziećmi wnosi miesięczną opłatę jak  

za pokój jednoosobowy, 
3) rodzina zajmująca pokój nie wnosi dodatkowej opłaty za dziecko/dzieci, przyznanie 

rodzinie drugiego pokoju powoduje dodatkowe naliczenie połowy miesięcznej 
stawki za drugi pokój (wyjściowa cena pokoju zgodna jest z ustalonym w 
harmonogramie zakwaterowania standardem). 

5. W ramach utrzymującej się bazy wolnych miejsc studenckich/ pokoi studenckich w 
domach studenckich, można zakwaterować w trakcie trwania roku akademickiego osobę 
nie związaną z UMK. W przypadku dokwaterowania wymagana jest zgoda 
współmieszkańców. 
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6. W przypadku zakwaterowania studentów w ramach programu Erasmus wprowadza się 
kaucję w wysokości miesięcznej stawki odpłatności za miejsce w DS. Wpłata kaucji 
następuje wraz z płatnością za pierwszy miesiąc zamieszkania. 

 
§ 2 

 
1. Ustala się następujące stawki dobowe odpłatności brutto  za zakwaterowanie w domach 

studenckich UMK w Toruniu: 
1) zakwaterowanie doraźne:  

 

L.p. Mieszkaniec 

Nocleg w pokoju 
studenckim 

Nocleg w pokoju 
gościnnym* 

Jedno-
osobowym 

zł 

Wielo-
osobowy

m 
zł 

Jedno-
osobowym 

zł 

Wielo-
osobowy

m 
zł 

1. student/uczestnik studiów 
doktoranckich UMK 25 20 40 25 

 
2. 

pozostałe osoby (w tym: 
- uczestnik studiów 
podyplomowych UMK, 
- pracownik UMK, 
- osoba zatrudniona w UMK przy 
realizacji grantów 
- osoba wykonująca umowę 
zlecenie/umowę o dzieło zawartą 
z UMK, 
- osoba odbywająca 
staż/praktykę w UMK, 
- kandydat na studia w UMK, 
- student/uczestnik studiów 
doktoranckich  innej uczelni) 

35 30 

 
 
 
 
 
 
 

50 
(700 zł za 

pobyt  
trwający 
minimum 
miesiąc) 

 
 

40 

*  Wskazane stawki odpłatności odnoszą się do następujących pokoi: 
- na VI, VII, VIII piętrze w Domu Studenckim Nr 10, 
- nr 108, 208, 209 w Domu Studenckim Nr 12, 
- nr 19 w Domu Studenckim Nr 8, 
- nr 18/2,18/3,19/2,19/3,20/3  w Domu  Studenckim nr 6 

 
2) przy zakwaterowaniu w/w osób (nie dotyczy pobytów indywidualnych 

studentów/uczestników studiów doktoranckich innych uczelni) trwającym co najmniej 
jeden miesiąc kalendarzowy lub kolejne 30 dni, stosuje się obciążenie kwotą zgodną 
z miesięczną stawką odpłatności za zakwaterowanie w pokoju studenckim UMK 
w Toruniu. Rozliczenie ostatnich dni pobytu opiera się na zasadzie: za pobyt do 15 dni 
- opłata połowy miesięcznej stawki, powyżej 15 dni - pełna stawka miesięczna, 

3) 10 zł - za każdą dobę za przenocowanie gościa mieszkańca domu studenckiego 
w pokoju mieszkańca, po uzyskaniu zgody kierownika domu studenckiego, 
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4) w okresie roku akademickiego, na zakwaterowanie w pokoju gościnnym trwającym 
powyżej 15 dni, wymagana jest zgoda prorektora ds. Studenckich. Osoba korzystająca 
pełen miesiąc z miejsca w pokoju gościnnym korzysta z 50% zniżki. Zniżka 
przysługuje również przy rozliczeniu ostatnich dni pobytu niestanowiących pełnego 
miesiąca. 

2. Stawki odpłatności  brutto dla pozostałych osób niezwiązanych  z UMK: 
1) 

L.p. Rodzaj pokoju 

domy studenckie 
Nr 1, Nr 2, Nr 3, 

Nr 5, Nr 6 i Nr 12 
zł 

domy 
studenckie 

Nr 7, Nr 8 i Nr 9 
zł 

domy 
studenckie 

Nr 10 i Nr 11, 
apartamenty 

(domy 
studenckie 

Nr 8 i Nr 12) 
zł 

1. Jednoosobowy  50 60 70 
2. Dwuosobowy  40 45 60 
3. Trzyosobowy  30 35 - 

 
2) stawka za szóstą i następne noclegi przy jednorazowym pobycie powyżej pięciu dób 

wynosi 30 zł, niezależnie od standardu pokoju (przy braku obsługi pokoju), 
3) przy zakwaterowaniu w pokoju studenckim osoby niezwiązanej z UMK, trwającym co 

najmniej miesiąc stosuje się: 
a) 20 % narzut do stawki ujętej w § 1 ust. 1 i 2 tabela pkt 3-12, 
b) odpłatność za ostatnie dni pobytu nie obejmująca pełnego miesiąca naliczana jest 

na zasadzie obciążenia połową stawki za zakwaterowanie do 15 dni pobytu, 
powyżej 15 dni naliczana jest pełna odpłatność miesięczna. 

 Dodatkowe zasady naliczania odpłatności za zakwaterowanie: 
1) przez mieszkańca domu studenckiego rozumie się osobę ujętą w § 1, wnosząca opłatę 

zgodnie z cennikiem zawartym w § 1 ust. 1. Do sposobu płatności w okresie 
październik - czerwiec ma zastosowanie § 10 Regulaminu Domu Studenckiego UMK. 
W okresie wakacyjnym opłatę za miejsce w domu studenckim wnosi się  
w momencie kwaterowania, a w przypadku kontynuacji w następnym miesiącu - do  
5-go dnia bieżącego miesiąca. Zakwaterowanie studenta na nowy rok akademicki 
przed 30 września jest odpłatne zgodnie z obowiązującymi stawkami dobowymi. Przy 
większej liczbie noclegów mieszkaniec ma możliwość rozliczenia swojego pobytu wg 
połowy stawki miesięcznej- do 15 dni pobytu lub pełnej stawki  miesięcznej powyżej 
15 dni pobytu. 

2) osoby legitymujące się członkostwem w Stowarzyszeniu Absolwentów lub 
posiadające Kartę Absolwenta, wnoszą opłatę za zakwaterowanie w domu studenckim 
w okresie wakacyjnym według stawki jak osoby określone w § 2 ust. 1 pkt 1 tabela 
pkt 2 (zniżka dotyczy również osoby towarzyszącej). Ulga nie dotyczy 
zakwaterowania w pokojach gościnnych, 

3) dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast 
dzieci od 8 do 14 lat korzystają z 50% zniżki (podstawą naliczenia zniżki jest stawka 
obowiązująca osobę dorosłą), 
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4) stawka za nocleg przy zakwaterowaniu większych grup, może być negocjowana 
i zatwierdzona przez prorektora ds. studenckich, kanclerza lub dyrektora 
ds. studenckich i organizacji kształcenia , 

5) stawkę zakwaterowania studentów zaproszonych przez Samorząd Studencki UMK 
w ramach działalności statutowej (noclegi opłacane przez Samorząd Studencki UMK), 
ustala się na poziomie zakwaterowania studenta UMK. 
 

§ 3 
 
Ustala się następujące stawki odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich 
Collegium Medicum w Bydgoszczy: 
1) stawki miesięczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

(wieczorowych), którym przyznano miejsce w domu studenckim: 

L.p. Standard pokoju 
Dom Studencki  

Nr 1 
Dom Studencki  

Nr 2 
Dom Studencki 

Nr 3 
stawka miesięczna zł 

1. pokój 1-osobowy 330 410 820 

2. pokój 2-osobowy 295 360 615 

3. pokój 3-osobowy 265 320 - 
4. pokój 4-osobowy 255 - - 

 
2) stawki dobowe: 

a) za zakwaterowanie doraźne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
(wieczorowych) UMK oraz innych uczelni medycznych: 

L.p. Standard pokoju 
Dom Studencki Nr 1 Dom Studencki Nr 2 

stawka dobowa* zł 
1. miejsce w pokoju 1-osobowym 17 18 

2. miejsce w pokoju 2-osobowym 16 17 

3. miejsce w pokoju 3-osobowym 15 16 
4. miejsce w pokoju 4-osobowym 14 - 

* Stawki mają odpowiednio zastosowanie do współmałżonka przy wspólnym zamieszkaniu w pokoju 
studenckim. 
Dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast od 8 do 14 lat 
korzysta z 50% zniżki. 

 

L.p. Standard pokoju 
Dom Studencki Nr 3 

stawka dobowa* zł 
1. miejsce w pokoju 1-osobowym 44  

2. miejsce w pokoju 2-osobowym 30 
* Stawki mają odpowiednio zastosowanie do współmałżonka przy wspólnym zamieszkaniu w pokoju 

studenckim. 
Dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast od 8 do 14 lat 
korzysta z 50% zniżki. 
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b) za zakwaterowanie doraźne dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) 
oraz uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych UMK: 
 

L.p. Standard pokoju 
Dom Studencki Nr 1 Dom Studencki Nr 2 
pierwsza 
doba* zł 

następna 
doba* zł 

pierwsza 
doba* zł 

następna 
doba* zł 

1. miejsce w pokoju 1-osobowym 33 31 36 34 

2. miejsce w pokoju 2-osobowym 28 25 32 30 

3. miejsce w pokoju 3-osobowym 25 23 28 26 

4. miejsce w pokoju 4-osobowym 23 20 - - 
* Stawki mają odpowiednio zastosowanie do współmałżonka przy wspólnym zamieszkaniu w pokoju 

studenckim. 
 Dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast od 8 do 14 lat 

korzysta z 50% zniżki. 
 

L.p. Standard pokoju Dom Studencki Nr 3 
pierwsza doba* zł następna doba* zł 

1. miejsce w pokoju 1-osobowym 86 81 

2. miejsce w pokoju 2-osobowym 54 50 
* Stawki mają odpowiednio zastosowanie do współmałżonka przy wspólnym zamieszkaniu w pokoju 

studenckim. 
 Dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast od 8 do 14 lat 

korzysta z 50% zniżki. 
 

c) za zakwaterowanie doraźne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia  
w UMK oraz studentów, uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych z 
innych uczelni: 

L.p. Standard pokoju 
Dom Studencki Nr 1 Dom Studencki Nr 2 
pierwsza 
doba* zł 

następna 
doba* zł 

pierwsza 
doba* zł 

następna 
doba* zł 

1. miejsce w pokoju 1-osobowym 36 34 40 37 

2. miejsce w pokoju 2-osobowym 31 27 35 33 

3. miejsce w pokoju 3-osobowym 27 25 31 28 

4. miejsce w pokoju 4-osobowym 25 22 - - 
* Stawki mają odpowiednio zastosowanie do współmałżonka przy wspólnym zamieszkaniu w pokoju 

studenckim 
Dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast od 8 do 14 lat 
korzysta z 50% zniżki. 

 

L.p. Standard pokoju 
Dom Studencki Nr 3 

pierwsza doba* zł następna doba* zł 
1. miejsce w pokoju 1-osobowym 94 88 

2. miejsce w pokoju 2-osobowym 59 54 
* Stawki mają odpowiednio zastosowanie do współmałżonka przy wspólnym zamieszkaniu w pokoju 

studenckim. 
 Dziecko do lat 7 zakwaterowane razem z rodzicami jest zwolnione z opłat, natomiast od 8 do 14 lat 

korzysta z 50% zniżki. 
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d) za zakwaterowanie doraźne: 
 

L.p. Standard pokoju 

Dom 
Studencki  

Nr 1 

Dom 
Studencki  

Nr 2 

Dom 
Studencki 

Nr 3 
stawka dobowa zł 

1. 

dla studentów UMK odbywających 
praktykę oraz praktykantów innych 
uczelni medycznych (obowiązuje 
skierowanie na praktykę) 

13  13  32  

2. 
dla studentów  innych uczelni 
odbywających praktykę (obowiązuje 
skierowanie na praktykę) 

18  18  45  

3. 

w okresie wakacyjnym (1 lipca-30 
września) dla osoby legitymującej się 
członkostwem w Stowarzyszeniu 
Absolwentów lub posiadającej Kartę 
Absolwenta (oraz osoby towarzyszącej)  
za każdą dobę w pokoju jednoosobowym  

30 30 73 

4. 

w okresie wakacyjnym (1 lipca-30 
września) dla osoby legitymującej się 
członkostwem w Stowarzyszeniu 
Absolwentów lub posiadającej Kartę 
Absolwenta (oraz osoby towarzyszącej) 
za każdą dobę w pokoju wieloosobowym 

25 25 61  

 
e) za zakwaterowanie doraźne dla pozostałych osób: 

 
w miesiącach lipiec-wrzesień: 
 

L.p. Standard pokoju 
Dom Studencki Nr 1 Dom Studencki Nr 2 
pierwsza 
doba zł 

następna 
doba zł 

pierwsza 
doba zł 

następna 
doba zł 

1. miejsce w pokoju 1-osobowym 52 50 58 56 

2. miejsce w pokoju 2-osobowym 46 43 50 48 

3. miejsce w pokoju 3-osobowym 43 40 43 41 

4. miejsce w pokoju 4-osobowym 40 36 - - 
 

L.p. Standard pokoju Dom Studencki Nr 3 
pierwsza doba zł następna doba zł 

1. miejsce w pokoju 1-osobowym 118 113 

2. miejsce w pokoju 2-osobowym 98 95 
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w miesiącach październik-czerwiec: 
 

L.p. Standard pokoju 
Dom Studencki Nr 1 Dom Studencki Nr 2 
pierwsza 
doba zł 

następna 
doba zł 

pierwsza 
doba zł 

następna 
doba zł 

1. miejsce w pokoju 1-osobowym 52 50 95 92 

2. miejsce w pokoju 2-osobowym 46 43 81 79 

3. miejsce w pokoju 3-osobowym 43 40 70 68 

4. miejsce w pokoju 4-osobowym 40 36 - - 
 

L.p. Standard pokoju Dom Studencki Nr 3 
pierwsza doba zł następna doba zł 

1. miejsce w pokoju 1-osobowym 123 115 

2. miejsce w pokoju 2-osobowym 100 96 
 

f) za każdą dobę za przenocowanie gościa mieszkańca Domu Studenckiego Nr 1 i 
Domu Studenckiego Nr 2 w pokoju mieszkańca, po uzyskaniu zgody kierownika 
domu studenckiego - 10,00 zł, 

g) za każdą dobę za przenocowanie gościa mieszkańca Domu Studenckiego Nr 3 w 
pokoju mieszkańca, po uzyskaniu zgody kierownika domu studenckiego - 25,00 zł, 

h) stawki określone w lit. a-e dla Domu Studenckiego Nr 2, przy jednorazowym 
pobycie powyżej pięciu dób, obniża się o 20% za szóstą i następne doby, niezależnie 
od standardu pokoju, 

i) stawki określone w lit. e dla Domu Studenckiego Nr 2, przy zakwaterowaniu grup 
powyżej pięciu osób, obniża się o 20% za dobę, niezależnie od standardu pokoju, 

j)    niezależnie od postanowień pkt 1 i pkt 2 lit. a-i, wobec osoby zakwaterowanej w 
domu studenckim stosuje się stawkę miesięczną zamiast stawki dobowej, jeżeli 
stawka miesięczna jest niższa od kwoty należności za cały okres zakwaterowania 
wyliczonej według stawki dobowej. 

 
§ 4 

 
Korzystanie z automatów piorących w domach studenckich jest odpłatne w wysokości brutto 
4,00 zł w Toruniu oraz 3,00 zł w Bydgoszczy, za jeden cykl prania (nie dotyczy Domu 
Studenckiego Nr 3 w Bydgoszczy). 
 

§ 5 
 
1. Stawki zawarte w § 3 są wartościami netto. W przypadku konieczności doliczenia 

podatku VAT stosuje się stawkę w obowiązującej wysokości. 
2. Wpłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1, 2 i 3 oraz § 3 pkt 2 dokonuje się: 
        1) gotówką przez kasę fiskalną w recepcji właściwego domu studenckiego, 
        2) po wystawieniu faktury VAT - gotówką lub przelewem, 
        3) na podstawie noty obciążeniowej w przypadku potwierdzenia zobowiązania 
płatniczego przez jednostkę UMK, zamawiającą miejsca noclegowe. 
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§ 6 
 
1. Traci moc zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 27 września 2013 r. w sprawie 

odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu z późniejszymi zmianami. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 
 

 
 

R E K T O R 
 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


