
ZARZĄDZENIE NR 13/2017 
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 
 

w sprawie opłat obowiązujących w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Krakowie  
w roku akademickim 2017/2018 

 

 Działając na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) zarządzam,  
co następuje:  

§ 1 

 W roku akademickim 2017/2018 ustalam następujące opłaty obowiązujące w Domu 

Studenckim Akademii Muzycznej w Krakowie oraz zasady ich uiszczania: 

1. Kaucja za miejsce, podlegająca zwrotowi do 14 dni po wykwaterowaniu – 350,00 zł. 

2. Opłata stała za miejsce w pokoju dwuosobowym dla studenta Akademii Muzycznej  

w Krakowie – 500,00 zł brutto miesięcznie. 

3. Opłata stała za miejsce w pokoju jednoosobowym dla studenta Akademii Muzycznej  

w Krakowie – 600,00 zł brutto miesięcznie. 

4. Miesięczna opłata zmienna za wykorzystane media (prąd, ciepła i zimna woda) jest naliczana 

według cen obowiązujących i rozliczana na podstawie wskazań liczników, w równych 

częściach na każdego mieszkańca danego węzła mieszkalnego (1, 2, 4-osobowego węzła). 

5. Miesięczna opłata za wypożyczenie i użytkowanie pianina uczelni – 62, 00 zł brutto, płatna  

do 5 dnia każdego miesiąca, gotówką w recepcji domu studenckiego lub przelewem,  

po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją domu studenckiego na rachunek bankowy 

Akademii Muzycznej w Krakowie o numerze: 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240. 

6. Opłata doraźna za zakwaterowanie gościa studenta – 30,00 zł brutto za nocleg, płatna 

gotówką w recepcji domu studenckiego. 

7. Opłaty (stałe i zmienne) wnoszone są na zasadach i w terminach ustalonych w umowie  

o zakwaterowanie. 

8. Opłata za 1 dobę w pokojach gościnnych – 100,00 zł brutto za miejsce. 

9. Opłata za 1 dobę w pokojach gościnnych na potrzeby własne Akademii na podstawie 

rezerwacji zatwierdzonej przez kanclerza – 90,00 zł za miejsce.  

10. Opłata za przedłużenie zakwaterowania studenta na okres wakacyjny na podstawie decyzji 

prorektora ds. studenckich – 700,00 zł brutto miesięcznie.  

11. Opłata za przechowywanie rzeczy w magazynie, w okresie wakacji, wynosi jednorazowo 

100,00 zł brutto. 

12. W okresie wakacji miejsca w pokojach mogą być udostępniane grupom turystycznym  

na podstawie rezerwacji i wpłaconej zaliczki. W przypadku odwołania rezerwacji na minimum 

14 dni przed przyjazdem zaliczka podlega zwrotowi, po tym terminie zaliczka nie będzie 

zwracana.  

§ 2 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 

2. Zarządzenie Nr 6/2016 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r. 

traci moc z dniem 30 września 2017 r. 

 

                                R e k t o r 

 

                                    prof. dr hab. Stanisław Krawczyński 


