
ZARZĄDZENIE R-25/2022  

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu z dnia 23 czerwca 2022 r. 
 

w sprawie: wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich 

UTH Radom. 
 

Na podstawie: 

 art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 

z późn. zm.), 

 pkt. 7 załącznika nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

wprowadzonego zarządzeniem R-23/2019 z dnia 1 października 2019 r. z późn. zm., 

 pkt. 14 rozdział II załącznika do zarządzenia R-19/2019 z dnia 27 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z późn. zm.  

w uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Radą Samorządu 

Doktorantów (uchwały z dnia 20 czerwca 2022 r.) 

 

z a r z ą d z a m,     co następuje: 

§ 1 

 

1. Ustalam szczegółowy cennik opłat za zakwaterowanie w domach studenckich dla 

studentów, pracowników Uczelni oraz osób innych. Stawki opłat uwzględniają wartość 

podatku VAT. 
 

                        Cennik opłat za zakwaterowanie w domach studenckich (ceny brutto) 

 DS nr 1 „Wcześniak” i DS nr 2 

„Walet” 

studenci/prac

ownicy 

osoby inne 

1 
jedno miejsce w pokoju 2-

osobowym 
420 zł 500 zł 

2 
pokój 1-osobowy w segmencie 3 

osobowym 
520 zł 600 zł 

3 
jedna osoba w pokoju 2- 

osobowym 
600 zł 700 zł 

4 pojedynczy nocleg do 15 dni 50 zł 100 zł 

 Dom Studenta nr 3 „Bliźniak” 

„A” i „B” 

studenci osoby inne 

1 

jedno miejsce w pokoju 2-

osobowym  

(pokój typu kawalerka) 

550 zł 700 zł 

2 
pokój jednoosobowy (pokój typu 

kawalerka) 
900 zł 1200 zł 

3 
jedna osoba dorosła plus jedno 

dziecko* 
950 zł    1350 zł 

4 
dwie osoby dorosłe plus jedno 

dziecko* 
1150 zł 1550 zł  

5 
pokój dwuosobowy – pojedynczy 

nocleg do 15 dni 
70 zł 100 zł 

6 pokój jednoosobowy -  90 zł 130 zł 
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pojedynczy nocleg do 15 dni  

 Dom Studenta nr 4 „Jedynak” 
ceny 

negocjowane 

ceny 

negocjowane 

 
Inne opłaty – dotyczą 

wszystkich Domów Studenta 

studenci osoby inne 

1 *dopłata za każde dziecko 50 zł 150 zł 

2 
zadatek na poczet opłaty za 

październik 
 94 zł - 

3 

pojedynczy nocleg dla gościa 

zakwaterowanego za zgodą 

współmieszkańców studentów 

(pracowników)  w pokoju 

mieszkańca oraz sesja 

poprawkowa  

40 zł - 

4 
Uszkodzenie/zgubienie karty 

magnetycznej/klucza do pokoju 
30 zł 30 zł 

 

2. Ustalam odpłatność za zakwaterowanie dla nauczycieli zamieszkałych poza Radomiem, 

dojeżdżających w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub pełnienia innych 

obowiązków służbowych: 

 60 zł za pojedynczy nocleg, 

 450 zł za zajmowanie pokoju przez okres jednego miesiąca przez 1 osobę, 

 700 zł za zajmowanie pokoju przez okres jednego miesiąca przez 2 osoby, po 350 zł 

od osoby. 

Zapłata należności z tytułu korzystania z noclegów nastąpi z dołu poprzez potrącenie 

z miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Rektor może zwolnić z odpłatności lub obniżyć 

jej wysokość pracownikowi, na zasadach określonych w ust. 3. 

3. Rektor może wyrazić zgodę na pokrycie przez Uczelnię kosztów zakwaterowania 

pracownika, na jego  umotywowany wniosek. Wysokość świadczeń ponoszonych przez 

Uczelnię z tytułu zakwaterowania pracownika nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 

określonej w art. 21 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Pracownik, za którego Uczelnia ponosi koszty zakwaterowania składa oświadczenie, że 

nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 

ust. 2 pkt 3 ustawy. Weryfikacja oświadczenia następuje w Sekcji Rachuby Płac. 

4. W przypadku zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi o zakwaterowanie większej 

liczby osób: pracowników, uczestników konferencji, innych imprez itp., wysokość 

odpłatności, o których mowa w ust. 1, może podlegać negocjacjom. Decyzję w tym 

zakresie podejmuje Rektor. Opłata za zakwaterowanie winna zostać uiszczona z góry, 

przed realizacją usługi. Przy zakwaterowaniu na okres powyżej miesiąca, opłata za dany 

miesiąc winna zostać uiszczona z góry. W wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu 

wcześniejszej zgody Rektora, w ramach zawartej umowy opłata może zostać dokonana 

po wykonaniu usługi. 

5. W związku z działaniami wojennymi w Ukrainie i napływem uchodźców z terytorium 

objętego konfliktem, ustalam preferencyjne stawki za zakwaterowanie uchodźców 

będących pracownikami wyższych uczelni ukraińskich oraz ich rodzin: 

 330 zł za zakwaterowanie nauczyciela akademickiego i dorosłego członka rodziny, 

 165 zł za zakwaterowanie członka rodziny do lat 18. 
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W przypadku kwaterowania w niepełnych miesiącach stosuje się stawkę wynikającą 

z podzielenia odpłatności miesięcznej przez 30 i pomnożenie przez liczbę 

kwaterowanych dni. Powyższe opłaty są opłatami brutto i zawierają podatek VAT. 

6. W przypadku posiadania wolnych miejsc w domach studenckich zasada wynikająca 

z ust. 5 może być stosowana, za zgodą Rektora dla innych uchodźców przybywających 

do Polski z terytorium Ukrainy, nie związanych z uczelniami wyższymi. 

7. Dla osób zakwaterowanych wg zasad wynikających z ust. 5 i 6 nie stosuje się 

postanowień § 2. 

§ 2 

 

1. Przy zakwaterowaniu na okres powyżej jednego miesiąca, ustala się zwrotną kaucję na 

pokrycie ewentualnych szkód w mieniu oraz zabezpieczenia innych należności.  

2. Kaucja wynosi dla: 

1) studenta i pracownika Uczelni – 200 zł, 

2) osoby innej – równowartość jednej miesięcznej odpłatności za miejsce. 

3. Kaucja podlega rozliczeniu przy wykwaterowaniu, w każdym roku akademickim.  

 

§ 3 

 

Traci moc zarządzenie R-9/2022 Rektora UTH Radom z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich UTH Radom. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą: 

1) od dnia 1 października 2022 r. dla studentów i pracowników UTH Radom, 

2) od dnia 1 lipca 2022 r. dla osób innych.  

 

 
 

 

 

     REKTOR 

 

 

 

                     prof. dr hab. Sławomir Bukowski 
 

 

 

 


