Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.71.2020
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 12 sierpnia 2020r.
w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta „Skrzat” w roku akademickim 2020 / 2021
Na podstawie art. 23ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm). w związku z art. 43 ust 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). zarządzam, co następuje:
§1
1.Ustalam opłatę wnoszoną przez studentów i doktorantów UJD oraz studentów innych uczelni z
którymi zostały zawarte umowy międzyuczelniane za zakwaterowanie w Domu Studenckim
„Skrzat” w wysokości:
1. za miejsce w pokoju 2-osobowym – 300 zł. od osoby za miesiąc
2. w przypadku zakwaterowania w pokoju 2-osobowym jednej osoby (na jej wniosek) opłata
wynosi - 600zł za pokój miesięcznie
3. w przypadku zakwaterowania w pokoju 2-osobowym jednej osoby, a z przyczyn od niej
niezależnych mieszkającej same (np. rezygnacja współmieszkańca) wnoszona jest opłata tak
jak dotychczas tj. 300zł za miesiąc
4. za miejsce w pokoju 1-osobowym – 400,00 zł. od osoby za miesiąc
5. Za miejsce w apartamencie: zamieszkanie 1- osoby 650- zł za miesiąc
2 lub więcej osób -500 zł - od osoby za miesiąc
6. Pozostałe osoby uczące się, nie będące studentami UJD lub uczelni partnerskich – odpłatność
jak wyżej + VAT
2. Rektor Uczelni w uzasadnionych przypadkach ma prawo ustalić inną odpłatność niż stawki
zawarte w niniejszym zarządzeniu.
3. Niezależnie od opłat, o których mowa w pkt 1 ustala się kaucję gwarancyjną w wysokości
jednomiesięcznej opłaty za miejsce w pokoju 2-osobowym tj. 300,00zł.
4. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania osób, które status studenta osiągną 1 października.
Obowiązuje wtedy opłata według cennika jak dla osób doraźnych tj. § 2 ust. 1 pkt 2 i 5
§2
1.Ustalam odpłatność za doraźny najem miejsc w Domu Studenta „Skrzat” zgodnie z ustawą z 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 36, (t.j. Dz. U.z 2020 , poz. 106 z późn.
zm):
1. 1 doba – 40 zł. dla studentów i doktorantów UJD oraz studentów innych uczelni z którymi
zostały zawarte umowy międzyuczelniane
2. 1 doba – 40 zł + VAT za miejsce dla innych osób niż wymienione w pkt. 1.
3. Apartament 1 doba – 55 zł. za miejsce dla studentów i doktorantów UJD oraz studentów
innych uczelni z którymi zostały zawarte umowy międzyuczelniane;
4. Apartament 1 doba – 55zł + VAT za miejsce dla innych osób niż wymienione w pkt. 3
5. Wynajem pokoju gościnnego na okres 1 miesiąca dla osób nie będących studentami i
doktorantami UJD oraz studentami innych uczelni z którymi zostały zawarte umowy
międzyuczelniane wynosi:
 pokój 1 osobowy – 450 zł od osoby + VAT
 pokój 2 osobowy – 350 zł od osoby + VAT
 apartament – 650zł VAT w przypadku zamieszkania 1 osoby
2 lub więcej osób - 480 zł + VAT od osoby

§3
Nocleg w pokoju studenta osoby odwiedzającej zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie DS.
„SKRZAT” wynosi :
1. 1 doba – 30,00zł. studenci i doktoranci UJD
2. 1 doba – 30,00zł + VAT pozostałe osoby
§4
1.

Umowy o zakwaterowanie w DS. Skrzat podpisują:, łącznie Prorektor ds. Studenckich oraz

Kanclerz.
2.

Umowy o zakwaterowanie wymagają kontrasygnaty finansowej Kwestora.
§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2020r.

Rektor
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Anna Wypych -Gawrońska

