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Poznań, dnia 12 lutego 2018 roku

DN-4231-48/2017/18

INFORMACJA O ZAKWATEROWANIU
W DS HANKA
W związku z oddaniem do użytku DS Hanka zawiadamiam, że osoby zainteresowane zamieszkaniem w tym Domu Studenckim mogą zgłaszać się do Działu Nauczania (ul. Wieniawskiego 1, pok. 27). Zakwaterowanie udzielane będzie od dnia 1 marca br. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie uzyskanie przydziału w drugiej połowie
lutego, jednak po wcześniejszym zgłoszeniu się do Kierownika DS Hanka, który przekaże
swoją opinię Działowi Nauczania, gdzie wystawiany będzie przydział.

Decyzją DN-4231-46/2017/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku ustalone zostały następujące
opłaty studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni:
1. Opłaty miesięczne
a) miejsce w pok. 1-os. – 760 PLN
b) miejsce w pok. 1-os. z aneksem kuchennym – 800 PLN
c) miejsce w pok. 1-os. przystosowanym dla osoby
z niepełnosprawnością – 780 PLN
d) miejsce w pok. 2-os. – 600 PLN
e) miejsce w pok. 2-os. z aneksem kuchennym – 680 PLN
f) pokój rodzinny o zwiększonej powierzchni,
z aneksem kuchennym – 1600 PLN
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2. Opłaty za zakwaterowanie krótkoterminowe
a) miejsce w pok. 1-os. – 60 PLN/dobę
b) miejsce w pok. 2-os. – 50 PLN/dobę
3. W przypadku studentów innych uczelni studiujących na UAM w ramach programów
wymiany stosowane są opłaty obowiązujące studentów UAM.

Obowiązują następujące zasady odpłatności:
a) przy zakwaterowaniu na miesiąc obowiązuje opłata miesięczna,
b) przy zakwaterowaniu na pół miesiąca (15 dni) obowiązuje połowa opłaty miesięcznej,
c) przy zakwaterowaniu na czas krótszy niż 15 dni obowiązuje odpowiednia opłata
dzienna zakwaterowania krótkoterminowego,
d) przy zakwaterowaniu na czas dłuższy niż 15 dni obowiązuje połowa opłaty miesięcznej uzupełnianej za każdy kolejny dzień opłatami za zakwaterowanie krótkoterminowe,
e) przy zakwaterowaniu na podstawie opłaty miesięcznej należność winna być
wniesiona z góry, najpóźniej do 15. dnia miesiąca, a w przypadku zakwaterowania na podstawie części opłaty – w ostatnim dniu zamieszkania,
f) uregulowanie należności wynikających z zakwaterowania krótkoterminowego następuje ostatniego dnia pobytu.

Osoby mające przydział miejsca w pokoju 2-osobowym, uniemożliwiające zakwaterowanie
drugiej osoby, której przyznano wolne miejsce w zajmowanym pokoju, zobowiązane są do
wniesienia wymienionej w pkt. 1 opłaty za niewykorzystane miejsce.
Wprowadzone opłaty nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego oraz nie
podlegają w tym czasie obniżeniu lub umorzeniu.
Z osobami, którym udzielono zakwaterowania długoterminowego zostaną w pierwszym
dniu pobytu zawarte umowy.

dr Przemysław Rachowiak
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej
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