Działając zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz uwzględniając informacje zawarte w protokole Komisji
ds. Utrzymania Domów Studenckich z dnia 25 czerwca 2019 r. ustalam odpłatności za miejsce w domu
studenckim od 1 lipca 2019 roku w wysokości:
1. Dla studentów I, II i III stopnia Politechniki Śląskiej:

***Pokój zdrowotny dla osoby niepełnosprawnej ruchowo (poruszającej się na wózku inwalidzkim).
W przypadku braku osób spełniających te kryteria, pokój będzie kwalifikowany jako:
 DS. Karolinka – pokój studencki – odpłatność jak dla studenta,
 DS. Barbara – pokój gościnny – odpłatność dla jednej osoby 820,00 zł, odpłatność dla dwóch osób 1 320,00 zł.
**Pokoje o wysokim standardzie.
*Pokoje o podwyższonym standardzie.

W przypadku zakwaterowania dwóch osób:
1) DS. Karlik w segmencie trzyosobowym – 592,00 zł/miejsce,
2) w pozostałych akademikach w pokoju trzyosobowym opłata jak za pokój dwuosobowy.
W przypadku zakwaterowania jednej osoby w pokoju dwuosobowym:
1) DS. Solaris i DS. Ondraszek – 560,00 zł/40,00 zł za dobę,
2) DS. Karolinka i DS. Elektron – 862,00 zł,
3) DS. Babilon – 1,5 stawki wg. zajmowanego standardu,
4) w pozostałych akademikach – 522,00 zł,
5) nie dotyczy DS. Alaska.
2. Dla studentów innych uczelni, asystentów Politechniki Śląskiej, stażystów innych uczelni oraz
słuchaczy studiów policealnych i szkół średnich ustala się opłatę w pokoju studenckim:

Studenci innych uczelni, asystenci Politechniki Śląskiej, uczniowie szkół średnich i policealnych – pokój
dwuosobowy zajmowany przez jedną osobę:
1) DS. Solaris – 590,00 zł,
2) DS. Ondraszek – 590,00 zł/40,00 zł za dobę,
3) DS. Karlik – 760,00 zł,
4) DS. Karolinka i DS. Elektron – 920,00 zł,
5) w pozostałych akademikach – 570,00 zł,
6) nie dotyczy DS. Alaska w Zabrzu oraz DS. Sezam w Gliwicach.
3. Dla osób nieposiadających statusu studenta:
1) DS. Sezam – za pokój jednoosobowy – 810,00 zł/miesiąc,
2) DS. Karlik – za miejsce – 760,00 zł/miesiąc,
3) DS. Karolinka i DS. Elektron – za pokój jednoosobowy – 770,00 zł/miesiąc,
4) DS. Sezam, DS. Karolinka, DS. Elektron – za pokój dwuosobowy – 1 320,00 zł/miesiąc –dotyczy to również
jednej osoby w pokoju,
5) DS. Karolinka – miejsce w pokoju dwuosobowym – 760,00 zł/miesiąc lub dwuosobowym* – 790,00 zł/miesiąc,
6) DS. Sezam, DS. Karolinka, DS. Karlik – za miejsce – 60,00 zł/doba,
7) DS. Karolinka i DS. Ondraszek – za 1 nocleg dla 1 osoby w pokoju dwuosobowym – 70,00 zł/doba,

8) DS. Babilon – za miejsce – 560,00 zł/miesiąc,
9) w pozostałych akademikach:
a) za jedną dobę – 60,00 zł,
b) za miesiąc – 570,00 zł,
c) za pokój dwuosobowy dla jednej osoby – 680,00 zł/miesiąc,
10) w DS. Alaska:
a) w pokojach gościnnych 60,00 zł za dobę (dziecko do lat 3 – bezpłatnie, powyżej lat 3 do 12 lat – 50%
stawki dobowej),
b) za miesiąc pobytu – 760,00 zł i 790,00 zł (w zależności od standardu pokoju). Osoba zajmująca jedno
miejsce w pokoju dwuosobowym – płaci 900 zł za miesiąc pobytu,
11) dla grup powyżej 10 osób stawka za dobę 40 zł.
4. Za miejsca w pokojach gościnnych:
1) DS. Karlik, Babilon, Solaris, Ondraszek, Barbara:
a) za jedną dobę – 60,00 zł (dziecko do lat 3 – bezpłatnie; powyżej lat 3 do 12 lat – 50% stawki dobowej),
b) za miesiąc – 810,00 zł,
2) DS. Karlik za miesiąc – 760,00 zł,
3) DS. Solaris za miesiąc – 680,00 zł,
4) DS. Sezam – pokój jednoosobowy 100,00 zł/doba, 1 020,00 zł/miesiąc,
5) DS. Sezam – pokój dwuosobowy 160,00 zł/doba, 1 320,00 zł/miesiąc,
6) w przypadku DS. Ondraszek i DS. Babilon opłata za 2 miejsca w pokoju gościnnym – 1 220,00 zł.
5. Inne opłaty:
1) opłata za miejsce w segmencie małżeńskim wg. statusu plus dziecko 50% stawki studenckiej,
2) wynajęcie świetlicy w akademiku – 60,00 zł netto + VAT za godzinę.
6. Przyjmowanie gości:
Student zakwaterowany na podstawie decyzji dziekana wydziału może przyjmować na terenie akademika gości,
którzy nie posiadają ważnej Karty Mieszkańca Domu Studenckiego, do godz. 2300. Po godz. 2300 opłata za pobyt
gościa wynosi 15,00 zł.
„Depozyt w czasie wakacji 100 zł za miesiąc” – nie dotyczy DS. Sezam.
Uwaga: Podane stawki są cenami brutto.

