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Zarządzenie nr 213/2021/2022 

 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
z dnia 17 maja 2022 roku  

w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad wnoszenia opłat związanych 
z zakwaterowaniem w Domach Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 przez studentów, doktorantów i słuchaczy 
studiów podyplomowych 

 
 
Na  podstawie  art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r.  Prawo  o  szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), § 26 ust. 1 Statutu Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz § 22 Regulaminu świadczeń dla studentów 
i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiącego załącznik do 
zarządzenia nr 365/2019/2020 Rektora UAM z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Niniejsze zarządzenie stosuje się do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,  

doktorantów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli 

studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, doktorantów kształcących się 

w szkołach doktorskich oraz ich małżonków i dzieci, a także słuchaczy studiów 

podyplomowych, którym przyznane zostało miejsce w domu studenckim w roku 

akademickim 2022/2023.  

2. Niniejsze zarządzenie stosuje się również do studentów oraz doktorantów innych uczelni 

odbywających - w ramach programów wymiany - studia na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023, którym przyznane zostało 

miejsce w domu studenckim. 

 
§ 2 

 
Ustala się opłaty za zakwaterowanie w: 

1) domach studenckich w Poznaniu (DS Jowita, DS Hanka, DS Babilon, DS Jagienka, DS 
Zbyszko, Dom Akademicki ul. Nieszawska) – w wysokościach określonych 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) Domu Studenckim w Gnieźnie – w wysokościach określonych w załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia; 

3) Domu Studenckim w Kaliszu – w wysokościach określonych w załączniku nr 3 do 
niniejszego zarządzenia; 

4) domach studenckich Osiedla Studenckiego w Słubicach – w wysokościach 
określonych w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
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§ 3 
 

1. Wysokość kaucji zwrotnej, nieoprocentowanej, do której wniesienia osoby zamieszkujące 

w domu studenckim zobowiązane są na podstawie zawartej umowy, ustala się w kwocie 

równej jednomiesięcznej opłacie wynikającej ze standardu przyznanego miejsca w domu 

studenckim. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku udokumentowanej trudnej 

sytuacji materialnej lub przyczyn losowych powodujących przejściową, trudną sytuację 

materialną,  student albo doktorant może zostać zwolniony z obowiązku wniesienia kaucji. 

Zwolnienie następuje na pisemny wniosek studenta albo doktoranta w drodze decyzji 

wydanej przez Rektora albo upoważnionego Prorektora. W przypadku, gdy student albo 

doktorant nie zgadza się z treścią wydanej decyzji może złożyć w terminie 14 dni od dnia 

jej doręczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora, albo w terminie 30 dni 

od dnia jej doręczenia skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za 

pośrednictwem Rektora. 

3. Jeżeli kaucja nie została wcześniej zaliczona w całości lub w części na poczet przypisanych 

mieszkańcowi do zapłaty kosztów usunięcia szkód materialnych na terenie domu 

studenckiego spowodowanych przez mieszańca, lub zaległych opłat miesięcznych za 

miejsce w domu studenckim, może zostać zaliczona na poczet należności za ostatni 

miesiąc zajmowania miejsca w domu studenckim. 

4. W przypadku zamiany miejsca w domu studenckim wysokość kaucji ulega zmianie do 

wysokości kwoty kaucji obowiązującej w domu studenckim, w którym znajduje się 

obejmowane miejsce. Nadpłata z tytułu wcześniej uiszczonej kaucji może zostać zaliczona 

na poczet kolejnej opłaty miesięcznej za zakwaterowanie w domu studenckim. 

5. Kaucja nie jest pobierana w przypadku zakwaterowania krótkoterminowego. 

 

§ 4 

 

1. Ustala się następujące zasady odpłatności: 

1) przy zakwaterowaniu na miesiąc obowiązuje opłata miesięczna; 

2) przy zakwaterowaniu na pół miesiąca (15 dni) obowiązuje połowa opłaty miesięcznej; 

3) przy zakwaterowaniu na czas krótszy niż 15 dni obowiązuje opłata za 

zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) pomnożona przez liczbę dni 

zakwaterowania; 

4) przy zakwaterowaniu na czas dłuższy niż 15 dni obowiązuje połowa opłaty 

miesięcznej, powiększona o opłatę za zakwaterowania krótkoterminowe (za dobę) za 

każdą, kolejną dobę zakwaterowania po 15 dniu miesiąca. 

2. Ustala się następujące, szczegółowe zasady wnoszenia opłat: 

1) przy zakwaterowaniu na podstawie opłaty miesięcznej lub jej części należność winna 

być wniesiona z góry, najpóźniej do 15. dnia miesiąca, a w przypadku 

zakwaterowania na podstawie części opłaty – w ostatnim dniu zakwaterowania; 

2) uregulowanie należności wynikających z zakwaterowania krótkoterminowego 

następuje w ostatnim dniu pobytu; 

3) pobyt w domu studenckim osób, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 w dniach 28-30 

września 2022 roku (dotyczy osób przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia lub 

na I rok jednolitych studiów magisterskich) oraz dnia 30 września 2022 roku (dotyczy 

studentów pozostałych lat) uważa się za opłacony przez wniesienie należności za 

październik 2022 roku pod warunkiem, że tym osobom zostały przyznane miejsca 

w domu studenckim na rok akademicki 2022/2023; 
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4) opłaty, o których mowa w § 2 nie podlegają zmianie w okresie, na który zostało 

przyznane miejsce w domu studenckim. 

3. Osoby korzystające z zakwaterowania długoterminowego w pokojach 2-osobowych, 

odmawiające przyjęcia współlokatora, któremu przyznano wolne miejsce w zajmowanym 

pokoju, zobowiązane są do poniesienia pełnych kosztów wolnego miejsca. Osoby 

korzystające z zakwaterowania krótkoterminowego, odmawiające przyjęcia mieszkańca 

korzystającego z zakwaterowania na tej samej zasadzie, zobowiązane są do wniesienia 

opłaty za wolne, niewykorzystane miejsce. 

4. Zakwaterowanie długoterminowe i krótkoterminowe trwa od godz. 12.00 pierwszego dnia 

pobytu do godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, a ustalone opłaty obowiązują od dnia 

1 października 2022 roku.  

 

 
 

Rektor 
 
 
 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 
 
 
 


