
Załącznik 1 do Zarządzenia nr 73 Rektora PK z dnia 22 czerwca 2020 r. 
 

L.p. Typ kwaterowania/rodzaj lokatora Koszt noclegu brutto za 1 dobę 

1. Osoby przystępujące do egzaminów wstępnych 40,00 zł 

2. Kandydaci kursów przygotowawczych organizowanych przez PK 40,00 zł 

3. 
Studenci PK w okresie od 30.06.2020 r. do 15.09.2020 r. 

na podstawie ważnych legitymacji  

30,00 zł pierwsza doba 

20,00 zł każda następna 

4. 
Studenci innych uczelni w okresie od 30.06.2020 r. do 15.09.2020 r. 

na podstawie ważnych legitymacji 

35,00 zł pierwsza doba 

25,00 zł każda następna 

5. 
Absolwenci PK z roku akademickiego 2019/2020 w okresie od 

30.06.2020 r. do 15.09.2020 r. na podstawie ważnych legitymacji 

30,00 zł pierwsza doba 

20,00 zł każda następna 

6. 
Małżonkowie studentów PK w okresie od  30.06.2020 r. do 

15.09.2020 r. 

35,00 zł pierwsza doba 

25,00 zł każda następna 

7. 
Młodzież szkolna na podstawie ważnych legitymacji (wymagana 

pisemna zgoda opiekuna prawnego na kwaterowanie) 
45,00 zł 

8. Pracownicy MNiSW na podstawie legitymacji 45,00 zł 

9. Uczestnicy konferencji, zjazdów itp. organizowanych przez PK 45,00 zł 

10. Inne osoby, grupy turystyczne 60,00 zł 

11. Inne osoby, grupy turystyczne – hotelowe przygotowanie miejsc 75,00 zł 

12. Studenci PK w okresie od 01.10.2020 r. do 30.06.2021 r. 40,00 zł 

13. Studenci innych uczelni w okresie od 01.10.2020 r. do 30.06.2021 r. 50,00 zł 

14. 
Wynajem apartamentu w DS.4 w okresie od 30.06.2020 r.                     

do 30.06.2021 r. 
200,00 zł 

15. 

Studenci PK oraz absolwenci PK z roku akademickiego 2019/2020, 

którzy będą mieszkańcami OSPK w roku akademickim 2020/2021 

(posiadający zatwierdzoną rezerwację miejsca w DS PK) w okresie 

od 15.09.2020 r. do 01.10.2020 r. 

15,00 zł każda doba 

16. 

Pozostałe osoby (nie posiadające statusu studenta PK lub absolwenta 

PK z roku akademickiego 2019/2020), które będą mieszkańcami 

OSPK w roku akademickim 2020/2021 (posiadające zatwierdzoną 

rezerwację miejsca w DS PK) w okresie od 15.09.2020 r. do 

01.10.2020 r. 

20,00 zł każda doba 

 

 


