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Zarządzenie nr 145 
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 

z dnia 26.09.2022 r. 
 
w sprawie: rezerwacji miejsca/pokoju gościnnego i opłat za najem pokoi gościnnych w domach 

studenckich Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz § 25 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu UŁ 

przyjętego uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W Uniwersytecie Łódzkim obowiązuje cennik pokoi gościnnych określony w załączniku  

nr 1 do niniejszego zarządzenia, dotyczący zarówno wynajmu pokoi w systemie dobowym 

oraz zakwaterowania w domach studenckich UŁ na zasadach gościnnych, trwającego 

miesiąc lub dłużej. 

2. Cena brutto za pokój gościnny zawiera podatek VAT w wysokości 8%. 

3. W przypadku dokonania opłaty z góry za 3 pełne, następujące po sobie miesiące stosuje 

się upust w wysokości 5%. 

4. Miesięczna opłata za pokój gościnny jest niepodzielna i nie podlega zwrotowi w przypadku 

wcześniejszego wykwaterowania. 

5. W pokojach gościnnych obowiązuje doba hotelowa liczona od godz. 12.00 do godz. 11.00 

dnia następnego. 

6. Wniosek o rezerwację miejsca gościnnego lub pokoju gościnnego (załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia) należy przesłać na adres mailowy noclegids@uni.lodz.pl.  

 

§ 2 

 

1. W uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ podejmuje 

indywidualną decyzję o zastosowaniu procentowego rabatu. 

2. Goście mieszkańców domów studenckich mogą otrzymać trzy noclegi (po jednej dobie) 

w miesiącu albo jeden nocleg (trzy doby) raz w miesiącu w pokojach gościnnych w cenie 

10 zł + 8% Vat za dobę. Każdy kolejny nocleg opłacany jest wg obowiązujących stawek za 

pokoje gościnne. 

3. Dla grup zorganizowanych ceny są umowne. Decyzje w sprawach opłat za pokoje gościnne 

podejmuje Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ. 
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4. Dla gości przyjeżdzających na zaproszenie jednostki UŁ stosuje się 30% zniżkę chyba, że 

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ postanowi inaczej. 

5. W sytuacji, gdy stosowany jest przelicznik opłaty podstawowej, wysokość należnej opłaty 

zaokrąglana jest w górę do pełnych złotych. 

 

§ 3 

 

Traci moc zarządzenie nr 211 Rektora UŁ z dnia 27.09.2021 r. w sprawie: rezerwacji 

miejsca/pokoju gościnnego i opłat za najem pokoi gościnnych w domach studenckich 

Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2022 r. 

 

 Rektor 
 Uniwersytetu Łódzkiego 
 

 

     Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 


