
Zakwaterowanie studentów UJD w akademikach PCz. 

ROK AKADEMICKI 2021 / 2022 

Studenci Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie w 
ramach zawartej umowy ramowej z dnia 04.01.2021r,  w roku akademickiego 2021/2022 otrzymają 
zakwaterowanie w akademikach Politechniki Częstochowskiej. 

Uniwersytet kieruje studentów UJD do akademików PCz. 

Politechnika Częstochowska oferuje zakwaterowanie w dwóch akademikach: 

Dom Studenta nr 5 „Maluch”             ul. Dekabrystów 26/30 , telefon : 34 325 02 33 

Dom Studenta nr 7 „Herkules”          ul. Sowińskiego 40/48, telefon : 34 325 04 95 

Zakwaterowaniem w domach studenckich zajmuje się Dział Domów Studenckich Politechniki 
Częstochowskiej ( ul. Dekabrystów 26/30 , telefon : 34 325 02 62). 

Dodatkowych informacji o warunkach zakwaterowania i opłatach udziela Dział Domów Studenckich 
- telefon: (034) 325-02-62 lub Domy Studenckie: 

Dom Studenta "Maluch" tel. (034) 325-02-33, 

Dom Studenta "Herkules" tel. (034) 325-04-95 

Każdy przyszły mieszkaniec jest zobowiązany przed zakwaterowaniem wpłacić kaucję gwarancyjną 
przelewem na niżej podane konta bankowe 

z dopiskiem„ Kaucja”. Wpłata kaucji będzie podstawą do zakwaterowania w akademiku. 

 Dom Studenta „HERKULES” –  ( kwota kaucji: 330,00 zł) 
nr konta: (9 81 7 5 01 2 1 10 0 0 00 0 0 00 5 0 93 2 2 8 ) 

 Dom Studenta „MALUCH” –( kwota kaucji : 340,00 zł) 
nr konta: (8 51 7 5 01 2 1 10 0 0 00 0 0 00 5 0 93 1 7 1 ) 

Kaucja gwarancyjna jest zwrotna. Zwrot kaucji następuje po  rozwiązaniu umowy i dokonaniu 
rozliczenia Mieszkańca przez kierownika DS, zgodnie z punktem 14 Regulaminu Domu Studenta 
Politechniki i punktem 13 oraz 14 umowy zakwaterowania. 

Domy Studenckie rozpoczną zakwaterowanie od 27 września 2021 roku. 

Zakwaterowanie będzie się odbywać w godzinach od 9.00 do 17.00, 

w dniach od 27.09.2021 r. do 01.10.2021 r. (od poniedziałku do piątku). 

W dniu zakwaterowania student podpisuje umowę o zakwaterowanie w Domu Studenta, którego 
będzie mieszkańcem. 

Student będzie zobowiązany również do złożenia szczegółowych informacji o swoim koncie 
bankowym, które posłużą do dokonywania przez Uczelnię wpłat przelewowych ewentualnych 
należności wynikających z rozliczenia kaucji oraz wpłat czynszowych. 



Przyszły mieszkaniec w dniu zakwaterowania zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie wpłaty 
kaucji oraz musi posiadać zdjęcie legitymacyjne (1szt. o wymiarach 3,5 x 4,40 cm) niezbędne do 
wyrobienia karty mieszkańca i dowód tożsamości. 

Z uwagi na trwający stan epidemii na zakwaterowanie w DS, student zgłasza się w terminie 
ustalonym telefonicznie z Domem Studenckim, w którym otrzymał przydział miejsca. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym w domach studenckich Politechniki Częstochowskiej 
obowiązuje reżim sanitarny w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS- CoV-2. 
Każdy mieszkaniec akademika jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad i w dniu 
zakwaterowania podpisuje oświadczenie stanowiące zobowiązanie bezwzględnego stosowania się 
do wprowadzonych ograniczeń. Druk oświadczenia w załączeniu. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania domów studenckich zostały zawarte w Poleceniu nr 38/2020 
Kanclerza Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

UWAGA: Opłaty miesięczne za zakwaterowanie w Domu Studenta mieszkaniec wnosi przelewem 
na konto akademika nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca. 

KONTA BANKOWE DO WPŁATY CZYNSZU 

Dom Studenta „MALUCH” 
nr konta:061 7 5 01 2 1 10 0 0 00 0 0 00 4 5 44 1 1 8 

Dom Studenta „HERKULES” 
nr konta:7 51 7 5 01 2 1 10 0 0 00 0 0 00 4 5 44 1 3 7 

 
Dodatkowych informacji o warunkach zakwaterowania i opłatach udziela Dział Domów Studenckich 
- telefon: (034) 325-02-62 lub Domy Studenckie: 

Dom Studenta "Maluch" tel. (034) 325-02-33, 

Dom Studenta "Herkules" tel. (034) 325-04-95 

Dokumenty jakie należy wypełnić przy kwaterowaniu: 

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim  
https://www.pcz.pl/pl/content/zakwaterowanie-studentow 
 

Student skierowany przez UJD starający się o miejsce w akademiku składa  wniosek 
o przyznanie miejsca w Domu Studenta” w Dziale Domów Studenckich. 

Złożenie wniosku może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej na adres : 
agata.joachymiak@pcz.pl, malgorzata.bajor@pcz.pl, pocztą tradycyjną na adres Działu 
Domów Studenckich podany poniżej.  

Dział Domów Studenckich 

Politechniki Częstochowskiej 

  

mailto:agata.joachymiak@pcz.pl
mailto:malgorzata.bajor@pcz.pl


ul. Dekabrystów 26/30 

42-200 Częstochowa 

Wniosek może być również dostarczony osobiście do siedziby Działu Domów Studenckich 
w Domu Studenta nr 5 „Maluch”. 
 

W sprawie wniosku należy się kontaktować z Działem Domów Studenckich : 

- osobiście Dom Studenta nr-5 „Maluch” , pok. Nr 9 w godzinach : 7.00-15.00 

- za pomocą poczty elektronicznej ( e-mail : agata.joachymiak@pcz.pl, malgorzata.bajor@pcz.pl ) 

-  telefonicznie ( nr tel. : 34 325 02 62) . 

 
 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi warunkami zakwaterowania    

https://www.pcz.pl/pl/content/zakwaterowanie-studentow 
 
3.Oświadczenie o chęci zamieszkania we wspólnym pokoju  

 
 

https://www.pcz.pl/pl/content/zakwaterowanie-studentow 
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