KANCLERZ

R-B-SOP.014.3.7.2020

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie odpłatności za korzystanie z pokoi gościnnych w domach studenckich
§1
1. Za korzystanie z pokoi gościnnych o podwyższonym standardzie w domach studenckich ustala się
opłatę w wysokości:
85 zł + 8% VAT za dobę od osoby
2. Za korzystanie z gościnnych pokoi studenckich przez studentów (w tym również studiów
podyplomowych i niestacjonarnych) oraz doktorantów ustala się opłaty w następującej wysokości:
35 zł + 8% VAT za dobę od osoby w DS. „Ślężak”
45 zł + 8% VAT za dobę od osoby w DS. „Przegubowiec”
3. Za korzystanie z gościnnych pokoi studenckich przez pozostałe osoby ustala się opłaty
w następującej wysokości:
45 zł + 8% VAT za dobę od osoby w DS. „Ślężak”
65 zł + 8% VAT za dobę od osoby w DS. „Przegubowiec”
§2
1. Zakwaterowanie w pokojach gościnnych o podwyższonym standardzie pracowników Uczelni
i innych osób na miesiąc i dłużej:
750 zł/miesiąc + 8% VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przy zakwaterowaniu pracowników Uczelni i innych osób na miesiąc i dłużej w pozostałych pokojach
obowiązują opłaty jak dla studentów (+ 8% VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami), określone
w Zarządzeniu Rektora nr 114/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r.
3. Wszystkie powyższe kwoty mogą ulec zmianie i być negocjowane z Kierownikiem Działu Domów
Studenckich.
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§3
1. Pismo o rezerwację pokoi gościnnych dla gości Uczelni kierowane do Działu Domów Studenckich
powinno zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko gościa,
2) adres (miasto, kraj),
3) cel przyjazdu,
4) nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za przebieg wizyty.
2. Przy wizytach realizowanych na koszt Uczelni, przed złożeniem pisma konieczne jest uzyskanie
akceptacji osoby dysponującej wskazanym w piśmie źródłem finansowania pobytu gościa lub
potwierdzenie Kwestury o posiadaniu potrzebnej na ten cel kwoty.
§4
Traci moc Zarządzenie nr 2/2018 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia
6 lipca 2018 w sprawie odpłatności za korzystanie z pokoi gościnnych w domach studenckich.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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