
  UNIWERSYTET   
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

ZARZĄDZENIE Nr 64 
 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 10 kwietnia 2014 r. 
 

zmieniające zarządzenie nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  
z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu Domu Studenckiego UMK 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 104 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2007 r. (Biuletyn 
Prawny UMK Nr 9 poz. 247 z późn. zm.) 
 

z a r z ą d z a się, co następuje:  
 

§ 1 
 

W zarządzeniu nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 
2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika § 3 oraz § 4 otrzymują brzmienie: 
 
„§ 3 
Od dnia 1 maja 2014 r. wprowadza 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 330 370 820 

2. pokój 2-osobowy 295 330 615 

3. pokój 3-osobowy 265 290 - 
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. 
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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. 

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 
 

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 - - 
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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. 
 

§ 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).”. 

 
§ 2 

 
Postanowienia dotyczące nowo budowanego Domu Studenckiego Nr 3 Collegium Medicum  
w Bydgoszczy stosuje się od dnia uprawomocnienia się decyzji o udzieleniu pozwolenia  
na użytkowanie budynku. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2014 r. 

 
 

R E K T O R 
 
 
 

            prof. dr hab. Andrzej Tretyn  
 


