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Zarządzenie Nr  38/19 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia 35/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2019 r. 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 

W zarządzenia 35/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w domu 

studenckim wprowadza się następującą zmianę:  dokonuje się zmiany treści załącznika nr 2. 

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Rektor 

 

 

 prof. dr hab. Andrzej Tykarski 



Załącznik  do zarządzenia nr 38/19 z dnia 7 czerwca 2019 r.  

 

Opłaty za miejsce w domu  studenckim  

w roku akademickim 2019/2020  (do 30 czerwca 2020 r.) 

 

1. DS. Wawrzynek:  

a)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym     360 zł 

b) 1 miejsce w pokoju dwuosobowym premium (pokoje 119, 220, 320, 412, 419)   400 zł 

c)  miejsce w pokoju jednoosobowym    470 zł 

d) miejsce w pokoju jednoosobowym premium (pokoje 010, 118, 219, 319, 418)  600 zł 

e)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym dla osób spoza Uczelni     500 zł 

f)  miejsce w pokoju jednoosobowym dla osób spoza Uczelni          700 zł 

2. DS. Hipokrates:  

a)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym     475 zł 

b)  miejsce w pokoju jednoosobowym    575 zł 

c)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym dla osób spoza Uczelni     550 zł 

d)  miejsce w pokoju jednoosobowym dla osób spoza Uczelni          650 zł 

3. DS. Eskulap :  

a)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym     380 zł 

b)  cały pokój  jedno lub dwuosobowy 1 os. 550 zł, 
cały 2 os. 760 zł (380 zł 

x2) 

c)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym dla osób spoza Uczelni     600 zł 

d)  cały pokój jedno lub dwuosobowy dla osób spoza Uczelni          850 zł 

4. DS. Medyk:  

a)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym     475 zł 

b)  cały pokój jedno lub dwuosobowy 950 zł (475 złx2) 

c)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym dla osób spoza Uczelni     550 zł 

d) cały pokój jedno lub dwuosobowy dla osób spoza Uczelni 1100 zł 

5. DS. Aspirynka:  

a)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym     500 zł 

b)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym dla osób spoza Uczelni     585 zł 

c) cały pokój jedno lub dwuosobowy 1000 zł 

d) cały pokój jedno lub dwuosobowy dla osób spoza Uczelni 1170 zł 

6. DS. Karolek :  

a) 1 miejsce w pokoju dwuosobowym         550 zł 

plus opłata za media – wg licznika  

b) miejsce w pokoju jednoosobowym    800 zł 

plus opłata za media – wg licznika  



c)  1 miejsce w pokoju dwuosobowym dla osób spoza Uczelni     685 zł 

plus opłata za media – wg licznika  

d)  miejsce w pokoju jednoosobowym dla osób spoza Uczelni          950 zł 

plus opłata za media – wg licznika  

 

7. Przepustka dla gości nocujących w pokoju studenckim (nie dłużej niż dwie doby) – 15 zł /doba 
8. Osoby nie będące studentami lub pracownikami Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązane są zapłacenia stawki miesięcznej z VAT 8%. 
9. Mieszkańcy domów studenckich zobowiązani są do zapłacenia kaucji w wysokości jednomiesięcznej 
opłaty za miejsce w domu studenckim, z wyjątkiem studentów CNJA, dla których kaucja wynosi 1500 
zł. 
10. 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 30 złotych brutto za każdą dobę pobytu. Możliwość skorzystania na w/w 
warunkach z pokoi studenckich uzależniona jest od ich dostępności. 
11. Opłata za pozostawienie pokoju w stanie gorszym niż zastany: 500 zł. 


