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Grupy mieszkancow wg uprawnien do
zakwaterowania

Studenci PL (w tym studenci zagraniczni studiuj^cy na
I i II stopniu studiow stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz
studenci uczelni zagranicznych przyjezdzajaj;y do PL
w ramach wymiany na podstawie umow zawartych
z PL, uczestnicy uczelnianych praktyk studenckich.

Studenci PL pozostaja^cy w DS na czas letniej przerwy
wakacyjnej, okreslonej w Podziale roku akademickiego.

Shichacze studiow doktoranckich PL, pracownicy PL,
studenci innych uczelni (w tym uczelni zagranicznych),
uczestnicy praktyk wymiennych oraz osoby nieb^dqce
studentami - wyla_cznie wspohnalzonkowie studentow PL
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Stawka miesieczna Stawka dzienna od Stawka niiesigczna
od osoby w pokoju
osoby
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Uwagi
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Siuchacze studiow doktoranckich oraz pracownicy PL, ktorym przyznano pokoj 1-osobowy w pionie pokojow 111 - 91 1 lub prawo do pojedynczego zamieszkania w pokoju
2-osobowym placa_ 460,00 zl miesiecznie.
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Osoby niebeda^ce studentami piaca_ 480,00 zl miesi^cznie.

Uwaga:
Oplata za zamieszkanie w Domach Studenckich PL wnoszona jest z gory do dnia 15-go kazdego miesi^ca.
Kara z tytulu nieterminowego wnoszenia oplat wynosi 30,00 zl miesiecznie. Kary naliczane s^ rowniez w przypadku uiszczenia niepelnej, naleznej oplaty. Kara naliczana
jest po zamknifciu danego micsiaca przez system bankowy.
Przy wykwaterowaniu z DS do 10 dnia danego miesi^ca obowiqzuje przelicznik dobowy (z wyj^tkiem pazdziernika, za ktory oplata wnoszona jest w calosci bez wzgl^du na
termin zakwaterowania). Przy wykwaterowaniu z DS po 10 dniu danego miesiaca obowiqzuje stawka miesieczna w pelnej wysokosci.
Czasowa nieobecnosc mieszkanca w DS nie zwalnia go z obowi^zku wniesienia oplaty.
Studenci uczelni zagranicznych przyjezdzajqcy do PL w ramach wymiany na podstawie umow zawartych z PL przy zakwaterowaniu uiszczajq kaucje w wysokosci 500,00 zl.
Zwolnieniu od podatku VAT podlega zakwaterowanie swiadczone na rzecz studentow i doktorantow PL oraz studentow uczelni zagranicznych__na podstawie umow
zawartych z PL. W innych przypadkach dolicza sie 8% stawkg podatku VAT.
EWDDNICZACY
W sprawach oplat nieuregulowanych niniejszym Cennikiem decyzje podejmuje Prorektor PL ds. Edukacji.
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