
 
Zarządzenie nr 12/2022 

Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 
z dnia 22 czerwca 2022 roku 

 
w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie 

wakacyjnym – lato 2022 

 

Działając na podstawie na podstawie art.23 ust.2 pkt 2) i pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. 2022 , poz.574 z późn. zm.), niniejszym zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
Ustalam cennik opłat za zamieszkanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie  
w czasie wakacji – lato 2022: 

1. dla studentów AST na pobyt czasowy: 
cena za miejsce w pokoju dwuosobowym – 20 zł / doba 
cena za miejsce w pokoju dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania – 25 zł / doba 
cena za miejsce w pokoju jednoosobowym – 25 zł / doba 
opłata miesięczna za miejsce w pokoju dwuosobowym – 550 zł 
opłata miesięczna za miejsce w pokoju dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania - 680 zł 
opłata miesięczna za miejsce w pokoju jednoosobowym – 680 zł 
 

2. dla studentów spoza AST: 
cena za miejsce w pokoju dwuosobowym – 55 zł / doba 
cena za miejsce w pokoju dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania – 100 zł / doba 
cena za miejsce w pokoju jednoosobowym – 100 zł / doba 
 

3. dla innych osób: 
cena za miejsce w pokoju dwuosobowym – 100 zł / doba 
cena za pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania – 130 zł /doba  
cena za pokój jednoosobowy  – 130 zł / doba 

4. Powyższe stawki są cenami brutto z podatkiem VAT 8%. 

5. Dla zapewnienie skuteczności pobierania opłat może zostać pobrana zaliczka w wysokości nie mniejszej 
niż 25% wartości opłat za noclegi. Wysokość zaliczki ustala kierownik DS. 

6. Studenci AST mieszkający w domu akademickim w związku z odbywaniem zajęć w okresie wakacji lub 
pracą na rzecz AST ponoszą opłaty w wysokości obliczonej przez pomnożenie ilości dni zamieszkania 
przez 1/30 stawki miesięcznej. 

7. Stawki obowiązują w okresie od 1 lipca do 30 września 2022 r. Stawki nie obowiązują osób skierowanych 
do mieszkania w ramach trwającego roku akademickiego. 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
Otrzymują: 
Kierownik DS 
Dziekanat 
Kwestor 
a/a 

Rektor AST  

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 

 



 
 

 


