
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 29 czerwca 2022 roku 

 

TABELA OPŁAT 

za zakwaterowanie doraźne w Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

w okresie wakacyjnym od 30 czerwca do 30 września 2022 r. 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Kwota (netto) 

Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy 

DS – 1, 2 i 4 DS – 1, 2 i 4 

1. Opłata dobowa za jedno miejsce dla studentów/doktorantów Uczelni Medycznych 35 zł 45 zł 

2. Opłata dobowa za jedno miejsce dla studentów/doktorantów innych uczelni (nie medycznych) 40 zł 50 zł 

3. 
Opłata za jedno miejsce dla: organizacji studenckich lub studentów przebywających na 

zgrupowaniach na rzecz uczelni oraz innych zorganizowanych grup 

decyzja indywidualna Kanclerza (przy zawieraniu 

umów z UM) * 

4. 

Opłata ryczałtowa za jedno miejsce dla doktorantów/stażystów/studentów UM w Lublinie odbywających praktyki lub realizujących zadania wynikające 

z toku studiów (wymagane jest potwierdzenie właściwej komórki) 

 do 30 dni 440 zł 550 zł 

 do 14 dni 265 zł 385 zł 

5. 

Opłata ryczałtowa za jedno miejsce przy zakwaterowaniu do 30 dni 

 dla studentów/doktorantów 465 zł 575 zł 

 dla pozostałych osób 495 zł 605 zł 

6. Opłata dobowa za jedno miejsce dla osób niebędących studentami 55 zł 60 zł 

    

7. 

Opłata za jedno miejsce w pokoju studenckim o podwyższonym standardzie: DS1 DS4 

 dla studentów/doktorantów UM w Lublinie – odpowiednio:  stawka dobowa / do 30 dni 50 zł / 600 zł 55 zł / 660 zł 

 dla osób niebędących studentami UM w Lublinie – odpowiednio: stawka dobowa / do 30 dni 60 zł / 720 zł 66 zł / 790 zł 

 
*- stawki nie wynikające z tabeli opłat nie mogą być niższe od stawek ujętych w pkt 1. Przy kwaterowaniu dużych grup istnieje możliwość negocjowania stawki za miejsce, która może 

nie rozróżniać rodzaju pokoju i akademika. 

 
1. Stawki za zakwaterowanie wakacyjne obowiązują od 30 czerwca (od godz. 1500) do 30 września 2022 r. 

2. Przy zakwaterowaniu 1 osoby w pokoju 2-osobowym odpłatność wynosi jak za pokój 1-osobowy. 

3. Opłata za zakwaterowanie dla: 

 studentów i doktorantów lubelskich uczelni: UM, UMCS, KUL, UP, PL, WSPA, WSSP, WSEI, WSNS oraz uczelni medycznych, które przystąpiły do Programu „Przystanek Medyka” 

  (z ważną legitymacją studencką) – zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT). 

 pozostałych gości – do podanej kwoty doliczany będzie podatek VAT w wysokości 8%. 

4. Rozliczenie doby obejmuje nocleg i pobyt do godziny 1300 dnia następnego. 

5. W przypadku skrócenia opłaconego pobytu, nie dokonuje się zwrotu wpłaconych pieniędzy. 


