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Zarządzenie Nr 52/18 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 16 maja 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w domu studenckim 

 

Na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w 

Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się opłaty za miejsce w domu studenckim w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień, 

wrzesień) 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Ustala się opłaty za miejsce w domu studenckim w roku akademickim 2018/2019 (do dnia 30 

czerwca 2019 roku), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Ustala się cennik wynajmu pokoi gościnnych i apartamentów w Osiedlu Studenckim UMP, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, jednocześnie traci moc zarządzenie  

Nr 48/18z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za miejsce w domu 

studenckim. 

 

 

                                                                                                                   Rektor 

 

     

        prof. dr hab. Andrzej Tykarski 
 

 

 
Opracował Sprawdzono pod względem 

merytorycznym 

Sprawdzono pod względem 

formalno-prawnym 

  

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52/18 

                         z dnia 16 maja 2018 roku 

 

 

 

Opłaty za miejsce w domu  studenckim  

 

w miesiącach wakacyjnych( lipiec, sierpień, wrzesień) 2018r 

 

 

1. Studenci, doktoranci, osoby spoza Uczelni – opłata wg. cennika obowiązującego w 

roku akademickim 2017/2018, proporcjonalnie do liczby dni, w których student 

zajmuje dany pokój w Domu Studenckim. 

 

2. przepustki dla gości mieszkańców – 10 zł za dobę 

 

3. Goście przyjeżdżający na zaproszenie organizacji studenckich - 15,00 złotych za 

każdą dobę pobytu 

 

4. depozyt – w roku 2018 - bezpłatny 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 52/18 z dnia 16 maja 2018 roku 

Opłaty za miejsce w domu  studenckim  

w roku akademickim 2018/2019 (do 30 czerwca 2019r.) 

 

1. DS. Wawrzynek:  

a)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym     350,00 zł 

b)  miejsce w pokoju jednoosobowym    440,00 zł 

c)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym dla osób spoza Uczelni     425,00 zł 

d)  miejsce w pokoju jednoosobowym dla osób spoza Uczelni          515,00 zł 

2. DS. Hipokrates:  

a)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym     450,00 zł 

b)  miejsce w pokoju jednoosobowym    550,00 zł 

c)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym dla osób spoza Uczelni     505,00 zł 

d)  miejsce w pokoju jednoosobowym dla osób spoza Uczelni          615,00 zł 

3. DS. Eskulap :  

a)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym     365,00 zł 

b)  miejsce w pokoju jednoosobowym    500,00 zł 

c)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym dla osób spoza Uczelni     430,00 zł 

d)  miejsce w pokoju jednoosobowym dla osób spoza Uczelni          575,00 zł 

4. DS. Medyk:  

a)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym     430,00 zł 

b)  miejsce w pokoju jednoosobowym    520,00 zł 

c)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym dla osób spoza Uczelni     500,00 zł 

5. DS. Aspirynka:  

a)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym     440,00 zł 

b)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym dla osób spoza Uczelni     530,00 zł 

c) miejsce w pokoju jednoosobowym     570,00 zł 

6. DS. Karolek :  

a) 1 miejsce w pokoju dwuosobowym         510,00 zł 

plus opłata za media – wg licznika  

b) miejsce w pokoju jednoosobowym    660,00 zł 

plus opłata za media – wg licznika  

c)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym dla osób spoza Uczelni     595,00 zł 

plus opłata za media – wg licznika  

d)  miejsce w pokoju jednoosobowym dla osób spoza Uczelni          740,00 zł 

plus opłata za media – wg licznika  

 

7. Osoby, które zajmują cały pokój zobowiązane są do uiszczenia opłaty za dwa miejsca. 
8. Przepustka dla gości nocujących w pokoju studenckim (nie dłużej niż dwie doby) – 6 zł /doba 
9. Osoby nie będące studentami lub pracownikami Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązane są zapłacenia stawki miesięcznej z VAT 8%. 
10. Wszyscy mieszkańcy domów studenckich zobowiązani są do zapłacenia kaucji  
w wysokości  jednomiesięcznej opłaty za miejsce w domu studenckim. 
11. Wszyscy goście przyjeżdżający na zaproszenie organizacji studenckich i zamieszkujących Domy 
Studenckie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zobowiązani są do 
uiszczania opłaty w kwocie 15,00 złotych za każdą dobę pobytu. Możliwość skorzystania na w/w 
warunkach z pokoi studenckich uzależniona jest od ich dostępności. 



 

 

 
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 52/18 z dnia 16 maja 2018 roku 

 

Cennik wynajmu pokoi gościnnych i apartamentów w Osiedlu Studenckim UMP 

 

 

1. DOM STUDENCKI ESKULAP 

 

- pokój jednoosobowy – 60 zł/dobę 

- pokój dwuosobowy (dwa osobne łóżka) – 80 zł/dobę 

- apartament dwuosobowy (jedno podwójne łóżko) – 120 zł/dobę 

 

 

2. DOM STUDENCKI MEDYK 

 

- pokój jednoosobowy – 60 zł/dobę 

- pokój dwuosobowy (dwa osobne łóżka) – 80 zł/dobę 

 

 

3. DOM STUDENCKI KAROLEK 

 

- pokój jednoosobowy – 80 zł/dobę 

- pokój dwuosobowy (dwa osobne łóżka) – 100 zł/dobę 

- pokój dwuosobowy (dwa osobne łóżka) z salonikiem – 140 zł/dobę 

- apartament dwuosobowy (jedno podwójne łóżko) – 140 zł/dobę  

 

 

 

Podane ceny są cenami netto. 

Osoby nie będące studentami lub pracownikami Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, zobowiązane są do zapłacenia podanej wyżej stawki 

zwiększonej o 8% podatku VAT. 

Doba hotelowa trwa od 12:00 do 10:00 dnia następnego. 

 


