
CENNIKI OPŁAT ZA WYNAJEM MIEJSCA W DOMU 

STUDENTA WSEI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 
 
 

Oferta dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku 

Akademickim 2021/2022 

 

Standardowa umowa 

Cena za miesiąc (PLN) brutto 

Cena 
Pokój  

1 osobowy 

Pokój  

2 osobowy 

Pokój  

3 osobowy 

Czynsz 550 zł  400 zł  350 zł  

Media według zużycia według zużycia według zużycia 

Kaucja 1100 zł 800 zł 700 zł 

 

W przypadku wynajęcia mieszkania składającego się jedynie z dwóch samodzielnych pokoi jednoosobowych 
lub samodzielnego pokoju dwuosobowego, dopłata do standardowego czynszu wynosi 100 zł/mc, kaucja 
stanowi równowartość dwukrotnego czynszu. 
 
W przypadku wynajęcia przez jedną osobę całego mieszkania, wysokość czynszu wynosi minimum 
równowartość opłat czynszowych kawalerki. 
 
Jeden najemca nie może zająć więcej niż dwóch miejsc w mieszkaniu. 
 
Opłata rezerwacyjna wynosi 500 zł. W przypadku podpisania umowy najmu, powyższa kwota zaliczana jest 
na poczet kaucji. W przypadku rezygnacji, wpłata nie podlega zwrotowi. 
 
Rezerwacje przyjmowane są wyłącznie od studentów WSEI. Jeżeli do 31 sierpnia 2021 roku Dom Studenta nie 
osiągnie pełnego obłożenia, od 1 września 2021 zostanie uruchomiona dodatkowa rekrutacja dla studentów 
pozostałych lubelskich uczelni. 
 

Oferta dla studentów innych Uczelni 

 

Cena za miesiąc (PLN) brutto 

Cena 
Pokój  

1 osobowy 

Pokój  

2 osobowy 

Pokój  

3 osobowy 

 Czynsz 700 zł  590 zł  500 zł 

Media   według zużycia      według zużycia  według zużycia 

Kaucja 1400 zł 1200 zł 1000 zł 

 



Oferta dla studentów WSPiA 

Cena za miesiąc (PLN) brutto 

Cena 
Pokój  

1 osobowy 

Pokój  

2 osobowy 

Pokój  

3 osobowy 

Czynsz 650 zł 550 zł 450 zł 

Media   według zużycia       według zużycia  według zużycia 

Kaucja 1300 zł 1100 zł 900 zł 

 

Oferta najmu kawalerki (studio) 

Cena za miesiąc (PLN) brutto 

Czynsz 1400 zł 

Media według zużycia 

Kaucja 2800 zł 

 

Cennik opłat hotelowych 

Cena za dobę (24 h)  (PLN) brutto/jedna osoba 

 
Apartament 

 

Pokój  

1 osobowy 

Pokój  

2 osobowy 

Pokój  

3 osobowy 

Cena 100 zł 65 zł  45 zł 35 zł 

 

Oferta dla pracowników dydaktycznych WSEI 

Cena za dobę (24 h)  (PLN)/jedna osoba 

Cena 60 zł 

 


