
Pokój

 3 os. 

 2 os. 

 2 i 3 os. wyższy standard 

 1 os. 

 Kawalerka DS "Maćko" 

bez pralki 
 Kawalerka DS "Maćko"  z 

pralką 

 3 os.  

 2 os.  

 1 os.  

 1 os. 

 2 os. 

 1 os. 

 2 os. 

W okresie wakacji (dla studentów UPP) 30 zł za dobę w pokoju 2 lub 3 osobowym

Podane ceny są cenami brutto

Pokój

 3 os. 

 2 os. 

 1 os. 

 3 os. 

 2 os. 

 3 os. 

 2 os. 

Opłata miesięczna dla pozostałych 

osób (w zł)

60,00 zł

80,00 zł

Pozostałe opłaty:

Pojedynczy nocleg osoby gościnnie przebywającej w pokoju zameldowanego studenta: 10 zł (za zgodą 

administracji), 20 zł (bez zgody administracji)

Pokój

Pokoje gościnne - wyższy standard

Cena za dobę dla studentów UPP (w 

zł)

Cena za dobę dla pozostałych osób 

(w zł)

100,00 zł 150,00 zł

1. Cennik DS "Jurand", "Danuśka", "Maćko" ul. Piątkowska 94

Opłata miesięczna dla studentów 

UPP (w zł)

Opłata miesięczna dla pozostałych 

osób (w zł)

400,00 zł 550,00 zł

Cena za miejsce, za dobę dla 

pozostałych osób (w zł)

580,00 zł 730,00 zł

1 350,00 zł
1 600,00 zł

1 400,00 zł

800,00

420,00 zł 570,00 zł

40,00 zł 60,00 zł

40,00 zł 70,00 zł

60,00 zł 80,00 zł

75,00 zł 110,00 zł

2. Cennik DS "Przylesie" ul. Wojska Polskiego 85

Opłata miesięczna dla  studentów 

UPP (w zł)

Pokój

Pokoje gościnne

Cena za miejsce, za dobę dla 

studentów UPP (w zł)

120 180

90 140

Cena za dobę dla studentów UPP (w 

zł)

Cena za dobę dla pozostałych osób 

(w zł)

Pokój
Pokoje gościnne - wyższy standard (rozliczenia wewnętrzne UPP)

Cena za dobę (w zł)                       

105,00 zł

470,00 zł 630,00 zł

Pokój
Pokoje gościnne - wyższy standard (rozliczenia wewnętrzne UPP)

Cena za dobę (w zł)                       

Pokój

Pokoje gościnne

400,00 550,00

500,00 650,00

600,00

80,00 zł

Załącznik do zarządzenia nr 109/2022
Rektora UPP z dnia 12 września 2022 r.
obejmujący
załącznik do zarządzenia nr 75/2022 
Rektora UPP z dnia 18 maja 2022 r. 



W okresie wakacji (dla studentów UPP) 30 zł za dobę w pokoju 2 lub 3 osobowym

Podane ceny są cenami brutto

Dla studentów o statusie cudzoziemca wysokość kaucji wynosi 250 euro 

40 euro może zostać potrącone z kaucji tytułem rezerwacji za niewykorzystane miejsce, o którym mowa w 

Regulaminie DS UPP

3. Kaucja w Domach Studenckich - studenci zagraniczni

Kaucja przeznaczona jest na zabezpieczenie ewentualnych szkód, pokrycie zaległości z tytułu czynszu w 

DS, opłacenie sprzątania w przypadku zdania brudnego pokoju przy wymeldowaniu

Pozostałe opłaty:

Pojedynczy nocleg osoby gościnnie przebywającej w pokoju zameldowanego studenta:                                         

10 zł (za zgodą administracji), 20 zł (bez zgody administracji)


