
 

 

 

KOMUNIKAT 
 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 6 maja 2020 r. 

 

zmieniający Komunikat Rektora UMCS z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat miesięcznych za miejsce w domach studenckich UMCS 

 w roku akademickim 2019/2020 

 

 

Na  podstawie  art.  23  ust. 2 pkt 5 i pkt 10 ustawy  z  dnia  20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) oraz § 52 Regulaminu 

świadczeń dla studentów UMCS, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 41/2019 Rektora UMCS  

z dnia 26 wrześnie 2019 r., w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 

zmieniam wysokość opłat za miejsce w domu studenckim, wprowadzonych Komunikatem      

z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat miesięcznych za miejsce                  

w domach studenckich UMCS w roku akademickim 2019/2020 (załączniku nr 1) i  określam 

je na poziomie wskazanym w tabeli poniżej. 

1. Jednocześnie wskazuję, że: 

1) opłaty dotyczą studentów i doktorantów, którzy przebywają fizycznie w danym domu 

studenckim; 

2) opłat nie wnoszą studenci/doktoranci, którzy opuścili domy studenckie w marcu br., 

bez względu na to czy pozostawili swoje mienie na terenie obiektu czy wykwaterowali 

się od tego czasu. 

2. CENNIK OPŁAT za miejsce w domach studenckich UMCS dla studentów 

 i doktorantów**: 
 

Dom Studencki Rodzaj pokoju 

Odpłatność za miejsce 

(w zł) - za miesiąc maj 

2020 r.  

Odpłatność za miejsce  

(w zł) za miesiąc maj 

2020 r. z dostępem do 

Internetu*  

AMOR 

1 - osobowy 
(dla niepełnosprawnych) 

292,00 312,00 

2 - osobowy 296,00 316,00 

BABILON 2 - osobowy 336,00 356,00 

FEMINA 

1 - osobowy 
(w segmencie 5-os.) 

440,00 460,00 

2 - osobowy 372,00 392,00 



1 - osobowy 
(dla niepełnosprawnych) 

368,00 388,00 

GRZEŚ 2 - osobowy 296,00 316,00 

HELIOS 

1 - osobowy (dla samotnie 

wychowujących dziecko) 
300,00 320,00 

2 - osobowy mniejszy metraż 304,00 324,00 

2 - osobowy większy metraż 316,00 336,00 

IKAR 

1 - osobowy (dla samotnie 
wychowujących dziecko) 

300,00 320,00 

2 - osobowy mniejszy metraż 304,00 324,00 

2 - osobowy większy metraż 316,00 336,00 

JOWISZ 
2 - osobowy 352,00 372,00 

2 - osobowy większy metraż 364,00 384,00 

ZANA 
1 - osobowy 312,00 332,00 

2 - osobowy 260,00 280,00 

KRONOS 
1 - osobowy 512,00   

2 - osobowy 352,00   

 

Powyższe ceny są cenami netto i dotyczą studentów i doktorantów UMCS oraz studentów lubelskich 

uczelni: KUL, UM, UP, PL, WSPiA, WSSP, WSEI, WSNS, w innych przypadkach obowiązuje stawka 
VAT w wysokości 8%. 

** Zmiana do załącznika nr 1 do Komunikatu Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat miesięcznych za miejsce w 

domach studenckich UMCS w roku akademickim 2019/2020 
https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,komunikat-rektora-uniwersytetu-

marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-15-maja-2019-r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-oplat-

miesiecznych-za-miejsce-w-domach-studenckich-umcs-w-roku-akademickim-2019-2020,77806.chtm 
 
 

     R E K T O R 

 

 

 

 

       prof. dr hab. Stanisław Michałowski 
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