
ZARZĄDZENIE NR 70/2022 

REKTORA 

AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W KONINIE  

z dnia 5 lipca 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości odpłatności 

za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich 
 

 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W załączniku do zarządzenia nr 63/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Koninie 

z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z miejsca 

w Domach Studenckich pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2. Opłata brutto za nocleg wynosi: 

a) w Domu Studenta nr 1 (pokoje – I i II piętro) i w Domu Studenta nr 2: 

Lp. Dla kogo 
Pierwszy 

nocleg 

(od osoby) 

Drugi 

nocleg 

(od osoby) 

Trzeci nocleg 

i kolejny 

(od osoby) 

1. 
dla studentów ANS w Koninie 

(zwolniona z VAT) 
50 zł 40 zł  30 zł 

2. 
dla studentów pozostałych uczelni i uczniów 

(w tym VAT 8%) 
55 zł 45 zł 35 zł 

3. 
dla pracowników ANS w Koninie 

(w tym VAT 8%) 
60 zł 50 zł 40 zł 

4. 
dla pozostałych osób 

(w tym VAT 8%) 
70 zł  60 zł 50 zł  

 

b) w Domu Studenta nr 1 (pokoje po remoncie – parter): 

Lp. Dla kogo 
Pokój 

z łazienką 

Pierwszy 

nocleg 

(za pokój) 

Drugi 

nocleg 

(za pokój) 

Trzeci 

nocleg 

i kolejny 

(za pokój) 

1. 
dla studentów ANS w Koninie 

(zwolniona z VAT) 

1-osobowy 90 zł 80 zł  70 zł  

2-osobowy 130 zł 110 zł 90 zł 

2. 
dla studentów pozostałych uczelni 

i uczniów (w tym VAT 8%) 

1-osobowy 105 zł 95 zł 85 zł  

2-osobowy 160 zł 140 zł 120 zł 

3. 
dla pracowników ANS w Koninie 

(w tym VAT 8%) 

1-osobowy 105 zł 95 zł 85 zł 

2-osobowy 160 zł 140 zł 120 zł 

4. 
dla pozostałych osób 

(w tym VAT 8%) 

1-osobowy 130 zł 120 zł 110 zł 

2-osobowy 200 zł 180 zł 160 zł 



W przypadku zainteresowania najmem na długi okres przez osobę nie będącą studentem, cena 

jest ustalana indywidualnie”. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku 

akademickiego 2022/2023. 

 

 

                        REKTOR 
       AKADEMII NAUK STOSOWANYCH 

                  W KONINIE 

 

                   /-/dr hab. Artur Zimny, prof. ANS    
 


