
ZARZĄDZENIE NR 68/2017 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 12 lipca 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca  
w Domach Studenckich w roku akademickim 2017/2018 

 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.)  

 

zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. W roku akademickim 2017/2018 ustala się odpłatność za korzystanie z miejsca  

w Domach Studenckich zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
                                                                                                           REKTOR 
       /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
Radca Prawny 
/-/ K. Klapsa 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Załącznik do zarządzenia nr 68/2017 
Rektora PWSZ w Koninie z dnia 12 lipca 2017 r.  

 
1. Miesięczna opłata za miejsce w Domach Studenckich Nr 1 i Nr 2 wynosi: 

 

 

Lp 

 

Rodzaje oferowanych pokoi 

 
Dom Studenta 

nr 1 
(od osoby) 

 

 
Dom Studenta 

nr 2 
(od osoby) 

 

1. Pokój 3 osobowy (bez umywalki) - 280zł 

2. Pokój 3 osobowy (z umywalką) 290zł 290zł 

3. Pokój 2 osobowy (z umywalką) 330zł 330zł 

4. 
Pokój 1 osobowy  
o podwyższonym standardzie 

- 450zł 

5. 
Pokój 2 osobowy  
o podwyższonym standardzie 

- 380zł 

6. Pokój jednoosobowy z łazienką 900zł - 

7. Pokój dwuosobowy z łazienką 600zł - 

 
2. Opłata za nocleg wynosi: 

 
a) w Domu Studenta nr 1 (pokoje – I i II piętro) i w Domu Studenta nr 2: 

 
1) dla studentów PWSZ w Koninie 40,00 zł brutto (zwolniona z VAT) - od osoby; 
2) dla studentów pozostałych uczelni i uczniów 45,00 zł brutto (w tym VAT 8%) - od osoby; 
3) dla pracowników PWSZ w Koninie 50,00 zł brutto (w tym VAT 8%) - od osoby; 
4) dla pozostałych osób 60,00 zł brutto (w tym VAT 8%) - od osoby. 
 
b) w Domu Studenta nr 1 (pokoje po remoncie – parter): 

 
1) dla studentów PWSZ w Koninie: 

- w pokoju 1-osobowym z łazienką 75 zł brutto (zwolniona z VAT) od osoby, 
- w pokoju 2-osobowym z łazienką 50 zł brutto (zwolniona z VAT) od osoby, 

2) dla studentów pozostałych Uczelni i uczniów: 
- w pokoju 1-osobowym z łazienką 90 zł brutto (w tym VAT 8%) od osoby, 
- w pokoju 2-osobowym z łazienką 66 zł brutto (w tym VAT 8%) od osoby, 

3) dla pracowników PWSZ w Koninie: 
- w pokoju 1-osobowym z łazienką 90 zł brutto (w tym VAT 8%)  od osoby, 
- w pokoju 2-osobowym z łazienką 66 zł brutto (w tym VAT 8%) od osoby, 

4) dla pozostałych osób: 
- w pokoju 1-osobowym z łazienką 110 zł brutto (w tym VAT 8%) od osoby, 
- w pokoju 2-osobowym z łazienką 81 zł brutto (w tym VAT 8%) od osoby. 

 


