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Zarządzenie nr 24/2022 

Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

 z dnia 27 października 2022 roku  

 

w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z pokoi gościnnych AST 

 

Działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 11) Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Krakowie oraz art. 23 ust. 2 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.), zarządzam co następuje: 
 

§ 1 

1. Opłaty za zamieszkanie w pokojach gościnnych AST przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie 

wynoszą: 

1) pokój do pojedynczego wykorzystania    120 zł brutto, 

2) pokój do podwójnego wykorzystania   170 zł brutto, 

3) apartament do pojedynczego wykorzystania  170 zł brutto, 

4) apartament do podwójnego wykorzystania  200 zł brutto. 

2. Opłaty za zamieszkanie w pokojach gościnnych AST przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu 

wynoszą: 

1) pokój do pojedynczego wykorzystania    100 zł brutto, 

2) pokój do podwójnego wykorzystania   140 zł brutto. 

3. Opłaty za zamieszkanie w pokojach gościnnych AST przy ul. Piłsudskiego 24a w Bytomiu wynoszą: 

1) pokój do pojedynczego wykorzystania    50 zł brutto, 

2) pokój do podwójnego wykorzystania   80 zł brutto. 

4.   Opłaty dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na etatach w AST wynoszą: 

1) w przypadku pokojów w Krakowie lub Wrocławiu 15 zł. brutto doba, 

2) w przypadku pokojów w Bytomiu                   10 zł. brutto doba. 

5. Rozliczenie należności, o których mowa w ust.4 następuje na koniec miesiąca na podstawie 

raportu przekazanego do Kwestury przez osoby prowadzące rezerwacje noclegów. 

 

§ 2 

W przypadku korzystania z pokoi gościnnych AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie wraz z 

parkingiem - opłata za parking wynosi 20 zł brutto za dobę i doliczana jest dodatkowo do ceny 

pokoju. 

 

§ 3 

W indywidualnych przypadkach Kanclerz lub jego Zastępca we Wrocławiu, Dyrektor w Bytomiu 

może udzielić zniżki za zakwaterowanie dla osób niebędących nauczycielami akademickimi 

zatrudnionymi w AST do 30% ceny pokoju. 

 

 



Otrzymują: 
Prorektor 
Prorektor ds. Filii we Wrocławiu 
Dziekani Wydziałów AST 
Kanclerz 
Z-ca kanclerza ds. Filii we Wrocławiu 
Kwestor 
Z-ca kwestora ds. Filii we Wrocławiu 
Dyrektor Biura obsługi WTT w Bytomiu 
Dziekanaty AST  
Samorząd Studentów AST 

 

 

 

 

§ 4 

Uchyla się Zarządzenie Rektora AST nr 5/2016 z dnia 9 maja 2016 roku oraz nr 11/2022 z dnia 2 czerwca 

2022 roku. 

 

§ 5 

Opłaty określone zarządzeniem obowiązują od dnia 1 października 2022 r., z wyjątkiem opłat 

określonych w §1 ust.4, które stosuje się począwszy od dnia 1 listopada 2022 roku. 

 

 

 

Rektor AST  

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 


