
 
 

 
 

CENNIK OPŁAT ZA ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH 

 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI  

 
 

 
 

1. Opłaty za zakwaterowanie stałe obowiązujące w okresie  

od 1 października do 30 czerwca 
 

 

I Dom Studenta 

Rodzaj pokoju  
Opłata miesięczna dla 

studentów UMED 

Opłata miesięczna dla osób 
niebędących studentami 
UMED (cena zawiera VAT) 

miejsce w pokoju 2-os. 300 zł 388,80 zł 

miejsce w pokoju 2-os. z łazienką 330 zł 421,20 zł 

pokój 2-os. zamieszkany przez jedną osobę 450 zł 550,80 zł 

 

 

II Dom Studenta 

Rodzaj pokoju  
Opłata miesięczna dla 

studentów UMED 

Opłata miesięczna dla osób 
niebędących studentami 
UMED (cena zawiera VAT) 

miejsce w pokoju 2-os. 510 zł 615,60 zł 

pokój 1-os. 960 zł 1101,60 zł 

pokój 1-os. z dodatkowym wyposażeniem 990 zł 1134,00 zł 

pokój dla osób niepełnosprawnych 720 zł 842,40 zł 

 
 

III Dom Studenta – MODERNIZACJA AKADEMIKA 

 

 

 

 
 

 
 

 

IV Dom Studenta 

Rodzaj pokoju 
Opłata miesięczna dla 

studentów UMED 

Opłata miesięczna dla osób 
niebędących studentami 
UMED (cena zawiera VAT) 

miejsce w pokoju 1-os. z kuchnią (parter) 990 zł 1134,00 zł 

pokój  1-os. 690 zł 810,00 zł 

miejsce w pokoju 2-os. w segmencie 8-osobowym 450 zł 550,80 zł 

miejsce w pokoju 2-os. w segmencie 4 osobowym  510 zł 615,60 zł 

pokój dla osób niepełnosprawnych 720 zł 842,40 zł 

pokój 1-os. (hotelowy )  660 zł 777,60 zł 



2. Opłaty za jedną dobę zakwaterowania doraźnego obowiązujące w okresie  
od 1 października do 30 czerwca 

 

Rodzaj pokoju Studenci UMED 
Pozostałe osoby – 

kwota z VAT 

miejsce w pokoju 2-os. 35,00 zł 37,80 zł 

miejsce w pokoju 1-os. lub 2-os. użytkowanym przez jedną 

osobę  
45,00 zł 48,60 zł 

miejsce w pokoju 2-os. z łazienką 55,00 zł 59,40 zł 

miejsce w pokoju 1-os. lub 2-os. z łazienką użytkowanym przez 

jedną osobę  
60,00 zł 64,80 zł 

apartament 1-os.– tylko II DS. /część hotelowa/ 80,00 zł 86,40 zł 

apartament 2-os.– tylko II DS. /część hotelowa/ 105,00 zł 113,40 zł 

pokój gościnny 2-os. w aneksie– tylko II DS. /część hotelowa/ 115,00 zł 124,20 zł 

 

3. Opłaty za jedną dobę zakwaterowania doraźnego obowiązujące w okresie  
od 1 lipca do 30 września 

 

I Dom Studencki 

dla studentów Uniwersytetu Medycznego 15,00 zł 

dla studentów innych uczelni 21,60 zł z VAT 

dla osób niebędących studentami 43,20 zł z VAT 

II Dom Studencki 

dla studentów Uniwersytetu Medycznego 25,00 zł 

dla studentów innych uczelni 32,40 zł z VAT 

dla osób niebędących studentami 54,00 zł z VAT 

III Dom Studencki – MODERNIZACJA AKADEMIKA 

IV Dom Studencki 

dla studentów Uniwersytetu Medycznego 25,00 zł 

dla studentów innych uczelni 32,40 zł z VAT 

dla osób niebędących studentami 54,00 zł z VAT 

 


