
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 5 lipca 2021 roku 

 

 
Stawki opłat z tytułu zakwaterowania doraźnego 

w pokojach studenckich, gościnnych i apartamentach 
w okresie od 30 września 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku 

 

 

1. POKOJE STUDENCKIE 

 

 Opłata odpowiednio: dobowa / 30 dniowa 

 DS 1 DS 2 DS 4 

1 os. 50 zł / 620 zł 45 zł / 580 zł 45 zł / 520 zł 

1 os. (p.s.) --- --- 60 zł / 700 zł 

2 os. 45 zł / 490 zł 40 zł / 460 zł 40 zł / 420 zł 

2 os. (p.s.) 50 zł / 620 zł --- --- 

(p.s.)  –  pokoje o podwyższonym standardzie. 

Na podstawie pisemnej deklaracji (złożonej na druku zgłoszeniowym) osób kwaterujących się do 

pokoi studenckich – dopuszcza się następujący sposób zakwaterowania przy określonych poniżej 

stawkach: 

DS Nr 1, 2, 4: 

w przypadku jednej osoby w pokoju 2-osobowym: 60 zł za dobę od osoby lub 620 zł przy 

zakwaterowaniu 30-dniowym. 

 

 

2. POKOJE GOŚCINNE 

1 osobowe: 

a) 90 zł za dobę lub 1 100 zł przy zakwaterowaniu 30-dniowym w: DS-2 (pok. 22); 

2 osobowe (1 wersalka rozkładana): 

a) 90 zł za dobę od osoby (lub 120 zł od 2 osób) w: DS-1 (pok. 7 i 8); DS-2 (pok. 16 i 23); 

b) 80 zł za dobę od osoby (lub 110 zł od 2 osób) w DS-4 (pok. 22 i 23); 

c) 1100 zł lub 1300 zł przy zakwaterowaniu 30-dniowym odpowiednio 1 lub 2 osób w pokojach 

gościnnych w: DS-1 (pok. 7 i 8); DS-2 (pok. 16 i 23), 

d) 1000 zł lub 1200 zł przy zakwaterowaniu 30-dniowym odpowiednio 1 lub 2 osób w pokojach 

gościnnych DS-4 (pok. 22 i 23). 
 

3. APARTAMENT 

DS Nr 2 pok. 15 

W przypadku zakwaterowania jednej osoby – 160 zł  za dobę lub 1800 zł przy zakwaterowaniu 

30-dniowym, a w przypadku dwóch osób – opłata po 80 zł od osoby za dobę lub 900 zł od osoby przy 

zakwaterowaniu 30-dniowym. 

 

Podane poniżej stawki dotyczą studentów i doktorantów lubelskich uczelni: UM, UMCS, KUL, UP, PL, 

WSPA, WSSP, WSEI i WSNS, „Programu Medyka” oraz zaproszonych przez UM gości, których pobyt 

finansuje UM w Lublinie – pozostałym gościom doliczany będzie podatek VAT w wysokości 8%. 

 

Rozliczenie doby obejmuje nocleg oraz pobyt do godziny 1400 dnia następnego. 

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


