
Zarządzenie Nr 820/2013/2014 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 6 czerwca 2014 roku 
 

sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenta Akademii Techniczno-Humanistycznej  

w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 poz. 572 z póź. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

Ustalam 

 

§ 1 

Odpłatność za zakwaterowanie w Domu Studenta Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej w roku akademickim 2014/2015: 

 

Opłata za 1 osobę /miesiąc 

pokój studenci ATH 
absolwenci ATH lub 

studenci innych uczelni 
inne osoby 

1 osobowy  

lub 2 osobowy apartament * 
420,00 zł 480,00 zł 560,00 zł 

2 osobowy 380,00 zł 440,00 zł 510,00 zł 

3 osobowy 350,00 zł 410,00 zł 470,00 zł 

* pokój z aneksem kuchennym i łazienką dla 2 osób 

Opłata za 1 osobę /dobę 

doba studenci ATH 
absolwenci ATH lub 

studenci innych uczelni 
inne osoby 

pierwsza doba 35,00 zł 50,00 zł 65,00 zł 

kolejna doba 25,00 zł 40,00 zł 50,00 zł 

 

§ 2 

Odpłatność za zakwaterowanie w Domu Studenta Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej w okresie wakacyjnym od 1 lipca do 30 września. 

 

Opłata za 1 osobę /miesiąc 

pokój studenci ATH 
absolwenci ATH lub 

studenci innych uczelni 
inne osoby 

1 osobowy  

lub 2 osobowy apartament * 
400,00 zł 410,00 zł 550,00 zł 

2 osobowy 370,00 zł 380,00 zł 490,00 zł 

3 osobowy 340,00 zł 350,00 zł 430,00 zł 

* pokój z aneksem kuchennym i łazienką dla 2 osób 

    



Opłata za 1 osobę /dobę 

doba studenci ATH 
absolwenci ATH lub 

studenci innych uczelni 
inne osoby 

pierwsza doba 30,00 zł 35,00 zł 45,00 zł 

kolejna doba 20,00 zł 25,00 zł 35,00 zł 

 

§ 3 

Opłata za zakwaterowanie w Domu Studenta Akademii Techniczno-Humanistycznej  

w Bielsku-Białej pracowników ATH. 

 

Opłata na podstawie umowy najmu 

pokój miesiąc 
doba 

pierwsza kolejna 

do 10 m2 390,00 zł 55,00 zł 45,00 zł 

powyżej 10 m2 500,00 zł 65,00 zł 55,00 zł 

z aneksem kuchennym i 

łazienką 
700,00 zł 70,00 zł 60,00 zł 

 

Podane ceny zawierają podatek VAT. 

Przy zakwaterowaniu grup powyżej 10 osób zniżka 5%. 

Przy zakwaterowaniu grup powyżej 20 osób zniżka 10%. 

Przy zakwaterowaniu na 14 dni możliwość zastosowania ceny za ½ miesiąca. 

 

§ 4 

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc prawną Zarządzenia Nr 687/2012/2013 z dnia 

17 czerwca 2013 r.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 roku podpisania 

 

 

 

Rektor 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych 


