Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora
nr 96 z dnia 13 października 2020 r.
Wzór umowy o korzystanie z miejsca w pokoju w domu studenta SGH
przez studenta SGH będącego cudzoziemcem, skierowanego przez
dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej lub osobę przez niego upoważnioną/
kierownika Działu Rekrutacji lub osobę przez niego upoważnioną*
Umowa nr ………. z dnia ……………………….
zawarta pomiędzy:
Szkołą Główną Handlową w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162,
02-554 Warszawa, reprezentowaną przez kierownika Biura Domów Studenta
………………………………………, zwaną w dalszej części umowy „Uczelnią” lub „SGH”
a
…………………………………………, nr PESEL/nr paszportu* …………….……………..,
zwanym(ą) dalej „studentem”.
§1
Umowa zawarta jest na czas oznaczony od …………………….. do ……………………...
§2
W semestrze, w którym następuje zakwaterowanie, SGH oddaje do używania miejsce
w pokoju nr …….. w Domu Studenta nr …… przy ul. ……………………………………….
w Warszawie, wraz z wyposażeniem opisanym w załączniku do umowy.
§3
1. Opłata semestralna za miejsce naliczana jest zgodnie z przepisami Regulaminu
Domu Studenta SGH i wynosi …………. zł/semestr (słownie: ……………………….).
2. Opłatę semestralną student zobowiązuje się uiścić w terminie do ostatniego dnia
terminu wpłaty określonego w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść na konto
bankowe widniejące w systemie USOSweb. Obowiązek zapłaty będzie uznawany za
wypełniony tylko w przypadku zaksięgowania należnej kwoty na koncie do ostatniego
dnia terminu wpłaty określonego w systemie USOSweb.

*

Niepotrzebne skreślić lub usunąć.
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3. W celu zabezpieczenia wierzytelności Uczelni wobec studenta wynikających
z niniejszej umowy, a w szczególności w celu zabezpieczenia należności
czynszowych, student wniesie kaucję w wysokości ……….. zł (słownie:
………………………………).
4. Kaucja przeznaczona jest także na zabezpieczenie innych wierzytelności Uczelni
wobec studenta – zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Domu Studenta
SGH.
§4
Student oświadcza, że zapoznał się z treścią: Regulaminu Domu Studenta SGH,
przepisami

i

zasadami

bezpieczeństwa

i

higieny

pracy

oraz

przepisami

przeciwpożarowymi i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Powyższe dokumenty są
też ogólnodostępne w administracji domu studenta oraz znajdują się na stronach
internetowych jednostek Uczelni.
§5
Wygaśnięcie umowy następuje na skutek upływu czasu na jaki została zawarta, a także
w przypadku:
1) wypowiedzenia niniejszej umowy na zasadach określonych w Regulaminie Domu
Studenta SGH;
2) utraty ważności skierowania w przypadkach określonych w Regulaminie Domu
Studenta SGH.
§6
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

…………………………………

…………………………………

podpis osoby upoważnionej do podpisania
umowy w imieniu SGH

podpis studenta
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