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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PŚk nr 45/16 z dn. 29 czerwca 2016 r. 

w brzmieniu ustalonym załącznikiem do Zarządzenia Rektora Nr 23/22 

 

Cennik i zasady naliczania opłat 

za usługi świadczone przez Ośrodek Architektury i Humanistyki 

 

1. Stawki dobowe brutto dla rezerwacji bezpośrednich 

Usługa wynajmu 
Okres 

1 kwietnia – 30 września 

Okres 

1 października – 31 marca 

Pokój typu „STUDIO” 390 zł 260 zł 

Pokój 1 osobowy 150 zł  100 zł 

Pokój 2 osobowy narożny 170 zł 120 zł 

Pokój 2 osobowy 200 zł  150 zł 

Pokój 3 osobowy 250 zł 190 zł 

Pokój 2 osobowy rodzinny „TWIN” 

plus 2 dzieci 
320 zł 240 zł 

Dostawka (najniższa kondygnacja) 80 zł 50 zł 

 

2. Stawki dobowe brutto dla rezerwacji realizowanych przy udziale pośrednika 

Usługa wynajmu 
Okres 

1 kwietnia – 30 września 

Okres 

1 października – 31 marca 

Pokój typu „STUDIO” 440 zł 290 zł 

Pokój 1 osobowy 170 zł  110 zł 

Pokój 2 osobowy narożny - - 

Pokój 2 osobowy 225 zł  170 zł 

Pokój 3 osobowy 280 zł 210 zł 

Pokój 2 osobowy rodzinny „TWIN” 

plus 2 dzieci 
360 zł 270 zł 

Dostawka (najniższa kondygnacja) -  - 

 

3. Stawki podwyższone brutto obowiązujące na podstawie decyzji Kanclerza 

w okresach zwiększonego natężenia ruchu turystycznego (m.in. święta, długie weekendy) 

Usługa wynajmu 
Rezerwacja 

bezpośrednia 

Rezerwacja przez 

pośrednika 

Pokój typu „STUDIO” 430 zł 480 zł 

Pokój 1 osobowy 180 zł  200 zł 

Pokój 2 osobowy narożny 200 zł - 

Pokój 2 osobowy 240 zł  270 zł 

Pokój 3 osobowy 280 zł 330 zł 

Pokój 2 osobowy rodzinny „TWIN” 

plus 2 dzieci 
370 zł 420 zł 

Dostawka (najniższa kondygnacja) 100 zł - 
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4. Stawki preferencyjne brutto/zniżki 

Grupy zorganizowane 15 i więcej osób w 

przypadku pobytu na co najmniej 2 doby 
80 zł od osoby za każdą dobę 

Rabat dla gości indywidualnych za pobyt 

trwający min. 5 kolejnych noclegów 
5% 

Pracownicy PŚk i ich małżonkowie  

oraz dzieci do 26 roku życia; 

Emeryci i renciści PŚk; 

Studenci i doktoranci PŚk 

(za okazaniem ważnej legitymacji); 

Członkowie Stowarzyszenia 

Absolwentów PŚk 

50 zł od osoby za każdą dobę 

Dzieci do lat 4 przy rodzicach/opiekunach bez oddzielnego łóżka – bezpłatnie 

Sala konferencyjna (stawki godzinowe brutto) 

Wynajem do 3 godzin zegarowych 600 zł 

Każda kolejna godzina zegarowa 200 zł 

Wynajem zaplecza kawowego: 

 Jednorazowo 

 Na czas wynajmu sali 

 

 20 zł od osoby 

 30 zł od osoby 

 

 

5. Dodatkowe opłaty/kary regulaminowe 

Dodatkowy komplet pościeli 30 zł 

Zgubienie klucza 50 zł 

Meldunek poza godzinami pracy recepcji 100 zł 

Koszt dearomatyzacji 1 100 zł 

 

6. Podmioty zewnętrzne mogą uzyskać indywidualnie ustaloną stawkę na wynajem, inną niż 

wskazane powyżej, na podstawie decyzji Rektora, bądź łączącej je z Uczelnią umowy. 


