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 Egzemplarz pojedynczy 

 

ZARZĄDZENIE 

REKTORA – KOMENDANTA 

LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ 

Nr 94 z dnia 1 października 2021 r. 

 

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich  

Lotniczej Akademii Wojskowej  

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), § 21 ust. 4 pkt. 12 i § 48 pkt 2 Statutu 

Lotniczej Akademii Wojskowej zatwierdzonego Decyzją Nr 352/DNiSW Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu 

Lotniczej Akademii Wojskowej oraz § 56 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 pkt 4 załącznika  

nr 1 do zarządzenia Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie 

Nr 82 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Lotniczej Akademii Wojskowej - zarządza się, co następuje: 

§ 1  

1. Ustala się, następujące stawki odpłatności za zakwaterowanie w domach 

studenckich LAW dla studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych LAW, 

studenta z wymiany międzynarodowej np. ERASMUS+ oraz studenta innej uczelni 

przebywającego w ramach praktyki, programu wymiany objętej umową z LAW: 

Lp. Standard pokoju 

stawka odpłatności 
(w złotych)* 

miesięczna** dobowa 

1. 

Miejsce w domu studenckim MEWA, DEDAL, IKAR 
dla studentów studiów stacjonarnych  
lub niestacjonarnych w przypadku krótkotrwałego 
zakwaterowania (do 5 dób) 

 
- 

40,00 

2. 
Miejsce w pokoju dwuosobowym lub trzyosobowym 
w domu studenckim MEWA, ISKRA 480,00 16,00 

3. 
Miejsce w pokoju dwuosobowym w domu 
studenckim IKAR, DEDAL 

660,00 30,00 

4. Pokój jednoosobowy w domu studenckim DEDAL 690,00 30,00 

*Stawki ujęte w tabeli nie są objęte podatkiem VAT. 

**dotyczy sposobu płatności zgodnie z Regulaminem Domu Studenckiego LAW 
 

2. W przypadku zakwaterowania członka najbliższej rodziny studenta opłata za dobę 

wynosi 45,00 zł (w tym należny podatek VAT). 
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3. W przypadku zakwaterowania studentów niebędących obywatelami 

Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują stawki określone w odrębnej umowie 

zawartej na czas trwania nauki. 

§ 2  

Za zakwaterowanie studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych LAW  

w pokoju dwuosobowym lub trzyosobowym w domu studenckim MEWA za cały 

miesiąc pobytu w okresie wakacji (1 lipca - 30 września) ustala się miesięczną stawkę 

zgodną z § 1 w wysokości 450,00 zł (umowa na zakwaterowanie; opłata nie jest objęta 

podatkiem VAT). W przypadku zakwaterowania krótkotrwałego (do 5 dób) obowiązuje 

stawka dzienna 16,00 zł. 

§ 3  

1. Ustala się następujące stawki odpłatności za zakwaterowanie w domach 

studenckich osób niewymienionych w § 1, podane stawki zawierają należny 

podatek VAT: 

1) Jedna doba pobytu w domu studenckim DEDAL lub IKAR: 

a) w pokoju jednoosobowym - 90,00 zł; 

b) w pokoju dwuosobowym - 70,00 zł od osoby; 

c) w pokoju dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania - 120,00 zł; 

d) w apartamencie - 220,00 zł. 

2) Jedna doba pobytu w domu studenckim MEWA, ISKRA w pokoju: 

a) dwuosobowym - 60,00 zł od osoby; 

b) dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania - 90,00 zł. 

2. Dla grup powyżej 20 osób istnieje możliwość zakwaterowania ze śniadaniem.  

Do stawek określonych w ust. 1 pkt. 1 należy doliczyć jednostkową ceną 35,00 zł. 

Usługa noclegowa realizowana jest w domu studenckim DEDAL i IKAR, natomiast 

usługa gastronomiczna w postaci śniadania realizowana jest w Kompleksie 

Konferencyjno-Gastronomicznym. Łączna usługa zakwaterowania  

ze śniadaniem rozliczona będzie w Domach Studenckich jako usługa noclegowa. 

3. W przypadku zakwaterowania pracowników LAW w domach studenckich: 

1) do 15 dni stosuje się stawki w wysokości określonej w § 3 ust. 1, pomniejszone 

o 20%; 

2) na czas 15-30 dni stosuje się stawki w wysokości określonej § 3 ust. 1, 

pomniejszone o 40%; 

3) powyżej 30 dni stosuje się stawki w wysokości określonej w § 1, powiększone  

o 10%. Zakwaterowanie odbywa się zgodnie z aktualnym Regulaminem 

Domów Studenckich Lotniczej Akademii Wojskowej. 

4. Istnieje możliwość zakwaterowania pracownika LAW w Domu Studenckim DEDAL 

(bud. 27), IKAR (bud. 26) i MEWA (bud. 298). Fakt ten stwierdza się w Rozkazie 

Rektora-Komendanta. Koszt zakwaterowania pokrywa LAW i jest on zgodny 

z dziennym kosztem zakwaterowania jednej osoby. Podstawą do rozliczenia 

zakwaterowanego pracownika jest wyciąg z rozkazu dziennego. 
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5. Istnieje możliwość zakwaterowania gości Rektora – Komendanta. Koszt 

zakwaterowania pokrywa LAW i jest on zgodny w dziennym kosztem 

zakwaterowania jednej osoby. Podstawą zakwaterowania jest rezerwacja 

dokonana przez Sekretariat Rektora – Komendanta.  

6. Dopuszcza się możliwość zakwaterowania osób lub grup na indywidualnych 

warunkach potwierdzonych przez Kanclerza LAW. Koszt takiego zakwaterowania 

nie może być jednak niższy niż dzienny koszt zakwaterowania jednej osoby. 

§ 4  

1. W Domu Asystenckim ustala się następującą stawkę za zakwaterowanie  

w pokoju pracownika i żołnierza zawodowego stanowiącego kadrę kierowniczą  

i dydaktyczną LAW: 
1) w przypadku zakwaterowania obejmującego pełny miesiąc stawka miesięczna 

za pokój w Domu Asystenckim wynosi 600,00 zł brutto; 

2) w przypadku zakwaterowania obejmującego niepełny miesiąc stawka dobowa 

za pokój w Domu Asystenckim wynosi 32,00 zł brutto za osobę. 

2. W przypadku zakwaterowania gości odwiedzających LAW, w tym osób  

z kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Rektorów innych uczelni 

oraz gości Rektora – Komendanta, koszt zakwaterowania pokrywa LAW 

i jest on zgodny z dziennym kosztem zakwaterowania jednej osoby. Podstawą 

zakwaterowania jest rezerwacja z Sekretariatu Rektora – Komendanta. 

3. W Domu Asystenckim ustala się następujące stawki za zakwaterowanie 

lub użytkowanie powierzchni dla innych osób, niezwiązanych z LAW: 

1) jedna doba pobytu w apartamencie na parterze lub piętrze – 220,00 zł; 

2) jedna doba pobytu w pokoju adiutanta na piętrze – 120,00 zł; 

3) jedna doba użytkowania salonu z tarasem na parterze – 100,00 zł. 

§ 5  

1. W przypadku zakwaterowania w domach studenckich grup zorganizowanych 

dopuszcza się stosowanie rabatu w wysokości: 

1) 5 % stawki odpłatności - dla grup liczących od 20 do 40 osób (włącznie); 

2) 10% stawki odpłatności - dla grup liczących powyżej 40 osób. 

2. Decyzję o udzieleniu rabatu podejmuje Kanclerz na pisemny wniosek 

zainteresowanego podmiotu zaopiniowany przez kierownika domu studenckiego. 

3. Zakwaterowanie komercyjnych grup o wartości przekraczającej 5000,00 zł 

odbywa się na podstawie umowy o zakwaterowaniu, która stanowi załącznik nr 1  

do niniejszego zarządzenia. Dopuszcza się drobne zmiany w umowie, 

które nie zakłócają treści merytorycznej umowy. 
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§ 6  

1. Opłaty za zakwaterowanie dokonywane są: 

1) w przypadku zakwaterowania w DS. MEWA - gotówką w recepcji domu 

studenckiego MEWA, 

2) w przypadku zakwaterowania w DS. DEDAL i IKAR oraz Domu Asystenckim 

gotówką lub kartą płatniczą w recepcji domu studenckiego IKAR, 

3) w przypadkach zakwaterowania na postawie umowy o zakwaterowaniu opłaty 

regulujemy przelewem na numer konta bankowego LAW PKO BP Nr 46 1020 

3147 0000 8102 0073 0168 

(w tytule podać imię, nazwisko, datę pobytu, miejsce zakwaterowania). 

§ 7  

Traci moc zarządzenie Rektora - Komendanta LAW nr 78 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich LAW, zarządzenie 

Rektora – Komendanta LAW nr 109 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie 

odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich LAW podczas trwania 

epidemii COVID-19 oraz zarządzenie Rektora–Komendanta LAW nr 116  

z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 78 z dnia 25 sierpnia 

2020 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich LAW.  

§ 8  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r. i obowiązuje w roku akademickim 

2021/2022. 

 

 

Załączniki: 1 na 3 str. 

 

 

REKTOR – KOMENDANT 

 

/na oryginale właściwy podpis/ 

 

gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w egzemplarzu pojedynczym 
Egz. Nr 1 – aa 
Wyk. Wyk. Artur Kozak, tel. 261-519-141 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej  

Nr 94 z dnia 1 października 2021 r. 
 

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG NOCLGOWYCH NR …… 
 
 
Zawarta w dniu  …………….20… r. w Dęblinie, pomiędzy:  

 
……………………………………………………..…………………………………………….…. 
adres: ……………………………………..………....……………………………………………. 
NIP:  …………………….. REGON: ……..……..……………………………………………….. 
nr KRS: ............................................................................................................................... 
reprezentowana/y przez ........................................................................................................ 
telefon kontaktowy: ………………………………………., zwanymi dalej „Zamawiającym”  

a 

Lotniczą Akademią Wojskową z siedzibą ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin, 

reprezentowaną z upoważnienia Rektora-Komendanta przez Kanclerza – ………………., 

posługującą się NIP 5060034353, REGON 060059216, zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi noclegowej, 
polegającej na zakwaterowaniu ………. osób w terminie …………………….………… r. 

2. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest Lotnicza Akademia Wojskowa  
w Dęblinie, Dom Studencki …………… 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne 
do samodzielnego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.1. 

4. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z rodzajem i standardem usług oferowanych 
przez Zleceniobiorcę, w tym w szczególności z liczbą miejsc noclegowych, standardem 
zakwaterowania i nie wnosi w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń. 

5. Zwiększenie zakresu usług wymaga zgody Zleceniobiorcy. Zamiar zwiększenia zakresu 
zamówionych usług, tak w stosunku do liczby uczestników, jak i planowanego rodzaju 
usług, Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie uzgodnić ze Zleceniobiorcą. 
Poprzez uzgodnienie strony umowy rozumieją określenie zwiększonego charakteru 
usług, w szczególności w zakresie ceny i ilości oraz złożenie stosownego oświadczenia 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy, o której mowa w § 3 ust. 
1 umowy. 

6. Ostateczna liczba uczestników zostanie podana przez Zleceniodawcę nie później  
niż do …… dni przed terminem realizacji usługi, o którym mowa w §1 ust. 1 i stanowić 
będzie podstawę określania wartości umowy. Ostateczną liczbę uczestników 
Zleceniodawca przekaże Wykonawcy mailowo na adres: a.kozak@law.mil.pl   

7. W przypadku braku informacji o ostatecznej liczbie osób do zakwaterowania 
w wymaganym terminie, o którym mowa w ust. 6 strony wiązać będzie, liczba 
uczestników, określona w ust. 1. 

8. Zleceniobiorca oświadcza, że doba hotelowa w Domach Studenckich LAW trwa  
od godziny 15:00 w dniu przybycia, do godziny 10:00 dnia następnego.  

9. Zleceniobiorca dopuszcza możliwość zmiany godzin doby noclegowej w zależności  
od potrzeb Zleceniodawcy, o ile nie spowoduje to zakłóceń w świadczeniu pozostałych 
usług noclegowych. 

10. W terminie do dnia ………………..……r. Zleceniodawca wpłaci Zleceniobiorcy zaliczkę  
w wysokości ………… PLN (słownie: ……… złotych ……… groszy). Dokonanie płatności 
w w/w terminie jest warunkiem wykonania usługi.  

mailto:a.kozak@law.mil.pl
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§ 2 

1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy koszty związane z zapewnieniem noclegów  
w cenie:  
- pokój dwuosobowy w domu studenckim IKAR …… złotych brutto/ doba; 
- pokój dwuosobowy w domu studenckim DEDAL …… złotych brutto / doba; 
- apartament …… złotych brutto / doba za pokój.  

2. W obiektach obowiązuje zakaz palenia. 
3. Zleceniodawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe podczas 

wykonywania usługi noclegowej, spowodowane przez osoby zakwaterowane. 
Zleceniodawca odpowiada za wszelkie zniszczenia spowodowane przez osoby 
zakwaterowane, jak również stwierdzone braki w wyposażeniu korytarzy, klatek 
schodowych toalet lub innych ogólnodostępnych pomieszczeń. Zleceniodawca 
zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych szkód i zniszczeń, wynikłych  
w trakcie pobytu. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zapłacone Zleceniobiorcy przez 
Zleceniodawcę w terminie ……… dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych 
przez Zleceniobiorcę faktury za zakwaterowanie. 

5. W przypadku braku terminowej zapłaty, Zleceniobiorca naliczy odsetki w wysokości 
ustawowej. 

6. Zapłata będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w PKO BP 
o numerze 46 1020 3147 0000 8102 0073 0168, w terminie do … dni od dnia 
doręczenia faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się datę obciążenia 
rachunku bankowego Zleceniodawcy.   

 

§ 3 

1. Zleceniodawca upoważnia niniejszym Pana/Panią ……………………………….……… 
do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy w zakresie 
usługi zakwaterowania w ramach niniejszej umowy. 

2. Ze strony Zleceniobiorcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz upoważnioną 
do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji umowy jest Pan Artur Kozak (tel. 512-
259-024, e-mail: a.kozak@law.mil.pl).  

3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie obejmują swoim zakresem 
uprawnienia do dokonywania zmian zapisów umowy. 

 

§ 4 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
 

§ 6 

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

         …………………………                                       ……………………… 

   Zleceniodawca                                     Zleceniobiorca 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

przez Lotniczą Akademię Wojskową 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

zwanego dalej „RODO”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie,  

przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych 

w LAW, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl oraz pod numerem 

telefonu: 261 517 474. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

c) wynikających z prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, którym jest wykonanie umowy 

(dotyczy przetwarzania danych osobowych osób innych, niż osoba wskazana w umowie do reprezentacji 

strony), a także ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obronna przed roszczeniami  

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Lotniczej Akademii  

w związku z jej bieżącą działalnością, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 

oraz organy, którym dane te zostaną udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający 

z obowiązujących przepisów prawa.  

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych 

uniemożliwia zawarcie umowy pomiędzy stronami. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych 

osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ( z wyjątkiem przetwarzania 

danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. c niniejszej klauzuli). 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 

 
 
         
                 …….……..…….………………………………………….. 
                                      miejsce, data, czytelny podpis 
 

 

mailto:iod@law.mil.pl

