
 
REKTOR  

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA      

 
  

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 
z dnia 13 marca 2018 roku 

w sprawie zmian w cenniku opłat za domy studenckie UMFC 

 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina (Komunikat Rektora nr 14/2017 z dn. 27 grudnia 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu UMFC) niniejszym zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmianę w Cenniku opłat za domy studenckie UMFC (załącznik do 

Zarządzenia Rektora nr 52/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku) poprzez: 

1. dodanie w pkt. 7 tabeli nr 1 - ,,Warszawa” odnośnika nr 5 o treści: 

,,W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor UMFC może ustalić inną opłatę za 

pobyt pracownika UMFC w części gościnnej domu studenckiego.” 

2. dodanie w pkt 7 tabeli nr 2 - ,,Białystok” odnośnika nr 3 o treści: 

,,W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor UMFC może ustalić inną opłatę 

za pobyt pracownika UMFC w części gościnnej domu studenckiego.” 

 

§2 

Pozostałe postanowienia cennika zatwierdzonego Zarządzeniem Rektora nr 52/2017 z dnia 18 

grudnia 2017 roku pozostają bez zmian. 

 

     §3 

Zmieniony cennik opłat za domy studenckie UMFC stanowi załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§4 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

                         prof. dr hab. Klaudiusz Baran 
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Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 6/2018 

                                                                     

CENNIK OPŁAT ZA DOMY STUDENCKIE UMFC 
OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU 

 

WARSZAWA  

l.p. Zakwaterowane osoby 
Okres 

rozliczeniowy 
Za miejsce Cena netto 

Stawka 
VAT 

Cena brutto 

1. Miejsce przyznane decyzją uczelnianej 
komisji w: 
 

DS. „Dziekanka” (w części studenckiej) 

POKÓJ 1 osobowy  

Kaucja
4
 

Kaucja pokój 1 osobowy 

1 miesiąc za miejsce 

 

 

 

495,00 zł
2
 

730,00 zł 

495,00 zł
3 

730,00 zł
3 

- 

 
 

 

495,00 zł
2
 

730,00 zł 

495,00 zł
3 

730,00 zł
3
 

2. Nocleg gościnny innej osoby w pokoju 
studenta za jego zgodą 

doba za miejsce 29,63 zł 8% 32,00 zł 

3. Studenci UMFC (w części gościnnej)  doba za miejsce 45,00 zł
2 

 - 45,00 zł
2
 

4. Stażysta  UMFC – pokój 1 osobowy 

 

Stażysta UMFC – pokój 2 osobowy 

1 miesiąc za miejsce 
1250 zł 8% 1350,00 zł 

900,00 zł 8% 972,00 zł 

5. Studenci AT i ASP (w części 
gościnnej)

1 doba za miejsce 45,37 zł 8% 49,00 zł 

6. Studenci innych uczelni (w części 
gościnnej)

1 doba za miejsce 59,26 zł 8% 64,00 zł 

7. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i 
dydaktyczni UMFC (w części 
gościnnej)

5 doba 

1-osobowy  100,00 zł 8% 108,00 zł 

2-osobowy  75,93 zł 8% 82,00 zł 

3-osobowy  55,56 zł 8% 60,00 zł 

8. Pozostałe osoby (w części gościnnej) 

doba 

1-osobowy  119,44 zł 8% 129,00 zł 

2-osobowy  79,63 zł 8% 86,00 zł 

3-osobowy  59,26 zł  8% 64,00 zł 

9. Wynajem pokoju 1 osobowego 
(długoterminowy) 

1 miesiąc 1-osobowy 2 000,00 zł 8% 2160,00 zł 

 
1
 miejsce przyznane na podstawie porozumienia między UMFC a zainteresowaną uczelnią warszawską 

2
 zwolnienie z podatku VAT 

3
 opłata bez podatku VAT 

4 
Zwrot kaucji nastąpi po odbiorze pokoju dokonanym przez pracownika administracyjnego, odpowiedzialnego  

  za dom studencki przy rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu lokalu mieszkalnego 
5
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor UMFC może ustalić inną opłatę za pobyt pracownika UMFC w części  

   gościnnej domu studenckiego 
 

 Kaucja pokrywająca koszty naprawy ewentualnych zniszczeń pokoju spowodowanych przez najemcę wynosi 495/730- zł 
wnoszona jednorazowo wraz z pierwszą opłatą miesięczną za akademik.  

 Umowa najmu ze studentem zawierana jest na okres 9 m-cy od rozpoczęcia roku akademickiego  
( 01.10 do 30.06). 

 Umowa najmu długoterminowego zawierana jest na co najmniej 3 miesiące. 

 Najemca ma obowiązek wnoszenia miesięcznych opłat za akademik najpóźniej do dnia 10-ego za dany miesiąc. 
 
 



2 

 

 
 
 

BIAŁYSTOK 

l.p. zakwaterowane osoby 
Okres 

wynajmu 
Za miejsce Cena netto 

Stawka 
VAT 

Cena brutto 

1. 

Miejsce przyznane decyzją  

uczelnianej komisji w: 

DS. w Białymstoku 

Kaucja zwrotna (płacona jednorazowo z 
możliwością zaliczenia w poczet 
zaległości) 

2
 

Kaucja zwrotna za pastylkę do drzwi
2
 

1 miesiąc za miejsce 

 

 

350,00 zł 

350,00 zł 

 

40,00 zł 

- 

 

 

350,00 zł 

350,00 zł 

 

40,00- zł 

2. 
Miejsce w domu studenckim - studenci 
innych uczelni

1
 

1 miesiąc za miejsce 350,00 zł - 350,00 zł 

3. 
Nocleg gościnny innej osoby w pokoju 
studenta za jego zgodą 

doba za miejsce 29,63 zł 8% 32,00 zł 

4. Studenci UMFC (w części gościnnej) doba za miejsce 30,00 zł - 30,00 zł 

5. 
Studenci innych uczelni

1
 (w części 

gościnnej) 
doba za miejsce 35,00 zł - 35,00 zł 

6. 
Studenci innych uczelni (w części 
gościnnej) 

doba za miejsce 37,04 zł 8% 40,00 zł 

7. 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i 
dydaktyczni UMFC (pokój gościnny)

3 doba za miejsce 46,30 zł 8% 50,00 zł 

8. Pozostałe osoby (pokój gościnny) doba za miejsce 55,56 zł 8% 60,00 zł 

 

 
1
 miejsce przyznane na podstawie porozumienia między UMFC a zainteresowaną uczelnią białostocką 

2 Zwrot kaucji nastąpi po odbiorze pokoju dokonanym przez pracownika administracyjnego, odpowiedzialnego  
  za dom studencki przy rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu lokalu mieszkalnego i po zdaniu pastylki.   

3W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor UMFC może ustalić inną opłatę za pobyt pracownika UMFC  
  w części gościnnej domu studenckiego 
 

 Kaucja pokrywająca koszty naprawy ewentualnych zniszczeń pokoju spowodowanych przez najemcę  
wynosi 350, - zł wnoszona jednorazowo wraz z pierwszą opłatą miesięczną za akademik.  

 Najemca ma obowiązek wnoszenia miesięcznych opłat za akademik najpóźniej do dnia 10-ego za dany 
miesiąc. 

 Umowa najmu ze studentem zawierana jest na okres 9 m-cy od rozpoczęcia roku akademickiego 
(01.10 do 30.06). 

 
 
UMFC ma prawo odmówić zakwaterowania nawet wówczas, gdy dysponuje wolnymi pokojami, bez podania 
przyczyn odmowy. 

 
 
 

    


