Zarządzenie nr R.021.80.21
Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie odpłatności za korzystanie z miejsc w Domach Studenta przez studentów i
doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2021 r. poz. 478 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Studentowi i doktorantowi uprawnionemu do zamieszkania w domu studenta przysługuje prawo do
korzystania z jednego miejsca.
§2
1. Studenci i doktoranci Akademii Pomorskiej w Słupsku od 1 października 2021 roku za miejsce w
Domach Studenta wnoszą opłaty jak w tabeli poniżej:
Pokoje studenckie w DS. 1 z własną, wewnętrzną łazienką
Lp.

Opłata za

dobowa (PLN)

miesięczna (PLN)

2

3

4

1.

miejsce w pokoju trzyosobowym

38

380

2.

miejsce w pokoju dwuosobowym

43

480

3.

samodzielne zamieszkanie w pokoju
2-3 osobowym, na wniosek studenta

59*

640

Pokoje studenckie w DS3, DS4,
łazienka do wspólnego użytkowania w segmencie dla 4 pokoi

4.

miejsce w pokoju dwuosobowym

38

410

5.

samodzielne zamieszkanie w pokoju 2
osobowym, na wniosek studenta

48*

520

*W przypadku kwaterowania jednoosobowego na okres tylko jednej doby kwota opłaty zostanie
powiększona o 10 zł.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 dotyczą również studentów i doktorantów kwaterowanych na
podstawie umów o studenckiej i doktoranckiej wymianie międzynarodowej.
3. Doraźny pobyt osób, o których mowa w ust. 1 i 2, do dwóch tygodni na wniosek zainteresowanych
można rozliczyć ½ opłaty miesięcznej, a pobyt powyżej 2 tygodni pełną opłatą miesięczną.
4. W celu naprawy wyrządzonych szkód lub zniszczeń, opłata o której mowa w ust. 1 może być
okresowo podniesiona dla wszystkich lub określonych mieszkańców domu studenta.
5. Podwyższenia opłat, o których mowa w ust. 4 dokonuje Kierownik Osiedla Akademickiego.
6. Za gościa, korzystającego doraźnie z noclegu (nie więcej niż 2 noclegi) w pokoju studenta,
zapraszający student lub doktorant wnosi opłatę w wysokości 17 zł za nocleg.

7. Opłaty, o której mowa w ust. 6 nie stosuje się do studentów AP w Słupsku w okresie zajęć
dydaktycznych.
8. Studenci AP, którzy otrzymali zgodę na korzystanie z zakwaterowania w DS w czasie wakacji
letnich, na okres co najmniej jednego miesiąca, wnoszą opłaty w wysokości jak w tabeli ust. 1 w
administracji DS, poprzez kasę fiskalną w nieprzekraczalnym terminie do 5-go kalendarzowego dnia
miesiąca.
§3
1. Opłaty za korzystanie z miejsc w domu studenckim studenci i doktoranci zobowiązani są wnosić
za okres zakwaterowania w danym roku akademickim, tj. od 1 października do 30 czerwca.
2. Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem zwolnienia miejsca w domu studenckim i rozliczenia
się z administracją domu studenckiego w trybie przewidzianym Regulaminem Mieszkańca DS.
3. W przypadku opuszczenia DS. do 15 dnia miesiąca opłata za dany miesiąc wynosi 50 % stawki
miesięcznej. Opuszczając pokój po 15-tym mieszkaniec opłaca całą stawkę miesięczną.
4. Opłaty za korzystanie z miejsc w domu studenckim w trakcie roku akademickiego studenci i
doktoranci zobowiązani są wnosić w terminie do 20 dnia miesiąca, za który wnoszona jest opłata.
5. Od opłat wnoszonych po terminie, o którym mowa w ust. 4 naliczane będą odsetki w wysokości
ustawowej.
§4
Wysokość opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany kosztów utrzymania
domów studenckich.
§5
Traci moc zarządzenie nr R.021.98.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2020
roku.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 października 2021 roku.

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

