
Zarządzenie nr 10/2012 
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 06 lutego 2012 roku 
 
w sprawie: określenia wysokości opłat za jedną dobę z tytułu zamieszkania w Domu 
Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. 
                    
Na podstawie: art. 66  ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 
 

§1 
Ustalam wysokość opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej 
Szkole Wyższej w Jeleniej Górze  w roku akademickim zgodnie z poniższą tabelą: 
 
 

Stawka  opłaty za dob ę (ceny brutto) 

  
pokój 
dwuosobowy¹ 

pokój 
jednoosobowy apartament¹ 

apartament 
dwupokojowy 

apartament 
trzypokojowy 

studenci KPSW 35 zł. 50 zł. 40 zł. 150 zł. 191 zł. 
kadra dydaktyczna 
KPSW 38 zł. 54 zł. 44 zł. 162 zł. 206 zł. 

kadra dydaktyczna i 
studenci innych uczelni 38 zł. 54 zł. 44 zł. 162 zł. 206 zł. 
pozostałe osoby 54 zł. 71 zł. 60 zł. 162 zł. 206 zł. 
      
      
¹ cena za jedną osobę       
      
 

§2 
Ustalam wysokość opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej 
Szkole Wyższej w Jeleniej Górze  w okresie  wakacji (od 1 lipca do 30 września) zgodnie z 
poniższą tabelą: 

 
Stawka  opłaty za dob ę (ceny brutto) 

  
pokój 
dwuosobowy¹ 

pokój 
jednoosobowy 

apartament 
dwupokojowy 

apartament 
trzypokojowy 

studenci KPSW 26 zł. 40 zł. 105 zł. 134 zł. 
kadra dydaktyczna KPSW 30 zł. 40 zł. 113 zł. 144 zł. 

kadra dydaktyczna i studenci 
innych uczelni 30 zł. 40 zł. 113 zł. 144 zł. 

pozostałe osoby 39 zł. 55 zł. 113 zł. 144 zł. 
 
Grupy powyżej 6 osób z 
pobytem dłuższym niż 3 
doby 26 zł. 36 zł. 102 zł 130 zł.  
¹ cena za jedną osobę       

§2 



Traci moc Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w 
Jeleniej Górze z dnia 6 czerwca 2011 roku.  
 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
.  
 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej     

w Jeleniej Górze 
 


