
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Decyzja 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr ... /RKR/2021 z dnia 	 2021 r. 

w sprawie wysokości opłat za miejsce w domu studenckim w roku aka-
demickim 2021/2022 

Na podstawie § 18 ust.1 Statutu WAT, stanowiącego załącznik do 

uchwały Senatu WAT nr 16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrow-
skiego (t.j. obwieszczenie Rektora WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 9 października 

2019 r.), w związku z § 10 ust. 1 Regulaminu Domu Studenckiego WAT, stano-
wiącego załącznik do zarządzenia Nr 19/RKR/2019 Rektora WAT z dnia 4 lipca 
2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, postanawia się, co nastę- 
puje: 

§1 

1. W roku akademickim 2021/2022 opłaty za miejsce w Domu Studenckim 
nr 3 dla studentów wynoszą  miesięcznie (brutto): 

1) w pokoju 1-osobowym 	 530 zł; 
2) w pokoju 3-osobowym 	 400 zł; 
3) w pokoju dla osób niepełnosprawnych 	 430 zł; 
4) w pokoju dla osób z małymi dziećmi: 

- od osoby dorosłej 	 430 zł; 
- od dziecka 	 140 zł. 

2. W wypadku utrzymywania się  stanu zagrożenia zarażeniem wirusem 
SARS-CoV-2, a tym samym zaistnienia przesłanek uniemożliwiających 
zakwaterowanie trzech osób w pokoju, we wszystkich pokojach 
(oprócz1-osobowych) kwaterowane będą  po dwie osoby. W takiej sytua-

cji opłaty miesięczne (brutto) za miejsce wynoszą: 
1) w pokoju 1-osobowym 	 530 zł; 
2) w pokoju 2-osobowym 	 440 zł; 

3. Opłatę  za jeden dzień  zakwaterowania ustala się  dzieląc opłatę  mie-

sięczną  przez 30 (bez względu na ilość  dni kalendarzowych w miesiącu, 

za który naliczana jest opłata) i zaokrągla się  do pełnych złotych, w taki 

sposób, że końcówkę  do 50 groszy pomija się, a wynoszącą  51 groszy 

i więcej zaokrągla się  „w górę" do pełnych złotych. 
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4. Kwaterowanie na nowy rok akademicki w Domu Studenckim nr 3 rozpo-

czyna się  29 września 2021 r. 

§2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 

Sporządzą  Alojzy Ortowski - DZS 
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