
        Do użytku wewnętrznego 

 

 

DECYZJA nr  4/2015 

Prorektora ds. Kształcenia i Studentów 
z dnia  27 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie:   opłaty miesięcznej za miejsce w domach studenckich Uniwersytetu 

Opolskiego. 

 

 

1. Działając w oparciu o art. 103 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz § 27 ust. 1 Regulaminu 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów Uniwersytetu Opolskiego wprowadzonego zarządzeniem nr 39/2012 z dnia 

12 października 2012 r., na podstawie kalkulacji kosztów utrzymania domów studenckich, 

ustalam następujące miesięczne stawki odpłatności za miejsce w domu studenckim objęte 

przydziałem  w roku akademickim w okresie od 1 października do 30 czerwca : 

 

 

Miejsce zakwaterowania 
Opłata za miesiąc Opłata za ½ miesiąca* 

Pokój 

1-osobowy 

Pokój 

2-osobowy 

Pokój 

3-osobowy 

Pokój 

1-osobowy 

Pokój 

2-osobowy 

Pokój 

3-osobowy 

DS. „NIECHCIC” 

 

- 350 zł 340 zł - 230 zł 220 zł 

DS. „KMICIC” 

 

- 320 zł 310 zł - 200 zł 190 zł 

DS. „SPÓJNIK”  

 

350 zł 320 zł - 220 zł 200 zł - 

DS. „ MROWISKO” 

 

 

340 zł 300zł 280 zł 210 zł 190 zł 170 zł 

*  opłata za ½ miesiąca określa płatności w okresie od 1-15 lub 16-30(31) lub 15 kolejnych (następujących po sobie) dni 

 

2.  Opłatę za pokoje o podwyższonym standardzie (tj.  z dostępem do Internetu ) powiększa 

się o 10 zł stawki podstawowej w stosunku miesięcznym. 

 

3.  Opłata za miejsce dla osób nie będących studentami powiększa się o 30 zł  w stosunku 

miesięcznym za miejsce. 

 



4.  Opłata za miejsce materacowe wynosi połowę stawki podstawowej za miejsce w domach 

studenckich. Cenę za 1 miejsce w pokoju, gdzie zgłoszono  miejsce materacowe obniża 

się o 15 zł. 

 

5. Stawki odpłatności za miejsce w domach studenckich ustalono w porozumieniu  

z Samorządem Studenckim. 

 

6.   Traci moc Decyzja nr 1/2013 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 1 marca 

2013 r. w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce domach studenckich Uniwersytetu 

Opolskiego. 

  

7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r. 

 

 

 

 

 


