
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu 
Rzeszowskiego z dnia 28.05.2020 r. w sprawie odpłatności za 
zakwaterowanie w domach studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego w okresie 
od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENTA  

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO W OKRESIE 1.07.2020 - 30.09.2020  

 

 

Odpłatność brutto w zł 

 

Studenci i doktoranci UR 
oraz innych uczelni na 

podstawie umowy 
pomiędzy uczelniami 

Rodzaj pokoju 

Pracownicy UR, 

studenci i doktoranci oraz 
pracownicy innych uczelni,                     

z ważną legitymacją 
pracowniczą/studencką 

Pozostali 

(zgodnie z uwagą nr 3 
do cennika) 

270,-/m-c/osoba  

lub  

25 zł doba/osoba 

3-osobowy 

290/m-c/osoba 

lub 

25 zł doba/osoba 

300,-/m-c/osoba 

lub 

30,-/ doba/osoba 

340,-/m-c/osoba 

lub 

30 zł doba/osoba 

2-osobowy 

360,-/m-c/osoba 

lub 

35 zł doba/osoba 

370,-/m-c/osoba 

lub 

40,-/doba/osoba 

350,-/m-c/osoba 

lub 

30 zł doba/osoba 

1-osobowy 

(pokoje o powierzchni 
do 7m

2 
i pion „19”  

w DS Laura) 

360,-/m-c/osoba 

lub 

35 zł doba/osoba 

370,-/m-c/osoba 

lub 

40,-/doba/osoba 

600 zł/m-c 

lub 

50 zł doba 

1-osobowy 

(zakwaterowanie 1 
osoby w pokoju 2 lub 3 

osobowym) 

650 zł /m-c 

lub 

50 zł doba 

680 zł/m-c 

lub 

60 zł doba 

Stawka VAT zwolniona  W tym stawka VAT 8% W tym stawka VAT 8% 

 

Uwagi do odpłatności: 

1. Umowne stawki netto dla grup zorganizowanych nie mogą być niższe od ustalonych dla studentów 
UR w pozycji określonej dla pokoi trzyosobowych.  

2. Student/doktorant/pracownik UR zakwaterowany w domu studenckich razem z małżonkiem (oraz 
również z dzieckiem) lub z bratem/siostrą wnosi opłatę jak za pokój jednoosobowy.  

3. Cennik w pokojach trzy- i dwuosobowych obowiązuje przy pełnym zakwaterowaniu w pokoju. 
W przypadku zakwaterowania dwóch osób w pokoju trzyosobowym opłata wynosi jak za pokój 
dwuosobowy, w przypadku zakwaterowania jednej osoby w pokoju – opłata wynosi jak za pokój 
jednoosobowy.  

4. Za noclegi opłacane przez jednostki UR na podstawie noty obciążeniowej stosowane są stawki 
w wysokości określonej dla studentów UR. 

5. Uczniowie Dwujęzycznego Liceum Uniwersytetu Rzeszowskiego wnoszą opłaty miesięczne za 
zajmowane miejsce w wysokości 270 zł/m-c/osoba w pokojach dwu- i trzyosobowych oraz 600 zł/m-
c w przypadku zakwaterowania w pokoju jednoosobowym. 

6. W domach studenckich remontowanych nie obowiązują dodatkowe zniżki i rabaty za uciążliwości 
związane z realizowanymi pracami remontowymi. 

7. Miesięczna odpłatność za depozyt w pokoju wynosi 30% opłaty określonej w wierszu czwartym 

tabeli opłat. 


