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ZARZĄDZENIE NR  121/2022  

REKTORA  
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

z dnia 05.10.2022 r. 
 

w sprawie: odpłatności za korzystanie z zaplecza  hotelowo-konferencyjnego                                         

w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Iwoniczu. 

 

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

wyższym  i nauce (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu  

Uniwersytetu  Rzeszowskiego (tekst jednolity – Uchwała nr 96/09/2021 Senatu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego z dnia 30.09.2021 r.) zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Wprowadzam nowy cennik opłat za usługi hotelowe oraz za wynajem pomieszczeń                                

dla organizowanych spotkań okolicznościowych i na potrzeby turystyczno-wypoczynkowe                        

w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Iwoniczu przy ul. Zadwór 1, 

stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

§2 

Wysokość opłat za udostępnianie pomieszczeń Międzynarodowego Centrum Edukacji 

Ekologicznej  w Iwoniczu na potrzeby wewnętrzne jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w związku z organizowanymi konferencjami naukowymi, szkoleniami, itp. 

zawiera załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§ 3 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  10.10.2022 r. 
2. Traci moc Zarządzenie Rektora UR nr 39/2021 z dnia  16 marca 2021 r. w sprawie 

odpłatności za korzystanie z zaplecza  hotelowo-konferencyjne w Międzynarodowym 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Iwoniczu. 

  

       REKTOR  
 

         UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 
         
 
                   Prof. dr hab.  Sylwester  Czopek 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 121/2022 

CENNIK POKOI  HOTELOWYCH  W  PAŁACU  I  ORANŻERII  

( bez wyżywienia, za łóżko z pościelą, niezależnie od wielkości pokoju) 

I. Dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego:  
 
• 35,00 zł- osobodoba w sezonie letnim  

• 40,00 zł- osobodoba w sezonie grzewczym  

• 50,00 zł –osobodoba za pobyt jednodniowy  

Udostępnienie Sali Bankietowej wraz z kompletem nakryć stołowych  

100,00 zł jednorazowo 

II. Dla osób  spoza Uniwersytetu Rzeszowskiego:  
 
• 50,00 zł- osobodoba w sezonie letnim  

• 60,00 zł- osobodoba w sezonie grzewczym  

•70,00 zł- osobodoba  za pobyt jednodniowy  

Udostępnienie Sali Bankietowej wraz z kompletem nakryć stołowych                        

200,00 zł jednorazowo 

III. Ceny w oranżerii: 
 
a) Pracownicy i studenci  Uniwersytetu Rzeszowskiego: 

• 30, 00 zł  osobodoba w sezonie letnim 
• 35, 00 zł osobodoba w sezonie grzewczym 
 

b) Osoby  spoza Uniwersytetu Rzeszowskiego: 
• 35, 00 zł  osobodoba w sezonie letnim 
• 40, 00 zł osobodoba w sezonie grzewczym 
 

IV. Dla dzieci do lat trzech, jeśli nie korzystają z osobnego łóżka – nocleg bezpłatny  

V.  Wynajęcie Sali Bankietowej wraz z nakryciem stołowym: 

 • 600,00 zł – doba w sezonie letnim 

 • 650,00 zł – doba w sezonie grzewczym  

       
        REKTOR  
 

         UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 
         
 
                   Prof. dr hab.  Sylwester  Czopek 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  121/2022  

 

CENNIK  NA  POTRZEBY  ROZLICZEŃ  WEWNĘTRZNYCH  POMIĘDZY                               

JEDNOSTKAMI   ORGANIZACYJNYMI   UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 

 

1. Miejsce w pokoju hotelowym, niezależnie od kategorii pokoju – 30,00 zł osobodoba                            

w sezonie letnim, 40,00 zł w sezonie grzewczym.  

2. Za udostępnienie Sali Bankietowej wraz z kompletem nakryć stołowych – 100,00 zł 

jednorazowo 

       
 
 
 
       REKTOR  
 

         UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 
         
 
                   Prof. dr hab.  Sylwester  Czopek 

 


