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Zarządzenie nr 90/2020 

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego  

z dnia 7 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w domach studenckich 

Uniwersytetu Rzeszowskiego w okresie od 01.10.2020 r. do 30.06.2021 r. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 79 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn.zm.) oraz § 5 

ust. 1 Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowiącego załącznik 

do Zarządzenia nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

(zwany dalej: Regulaminem),  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się wysokość opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu 

Rzeszowskiego (zwanego dalej UR) w okresie od 01.10.2020 r. do 30.06.2021 r. zgodnie 

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.  

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 uzależniona jest od statusu mieszkańca domu 

studenckiego UR, standardu domu studenckiego UR oraz ilości zajmowanych miejsc 

w pokoju. 

§ 2 

1. Zasady dokonywania opłat za zakwaterowanie w domach studenckich UR określa § 5 

Regulaminu.  

2. Student/doktorant UR zakwaterowany w domu studenckim UR z bratem lub siostrą, 

wnosi opłatę pomniejszoną o 20 % od opłaty ustalonej zgodnie z załącznikiem do 

niniejszego zarządzenia.  

3. Miesięczna opłata za zakwaterowanie pracowników UR oraz osób zatrudnionych przy 

projektach unijnych realizowanych przez UR wynosi: 

 600 zł brutto za pokój w DS. Merkury, Hilton i Olimp, 

 550 zł brutto za pokój w DS. Filon i Laura.  

W przypadku zajmowania przez pracownika drugiego pokoju w segmencie, wysokość 

opłaty jest dwukrotnie wyższa. 

4. Miesięczna opłata za zakwaterowanie uczniów Dwujęzycznego Liceum Uniwersytetu 

Rzeszowskiego wynosi: 

 270 zł/m-c/osobę w pokojach dwu i trzyosobowych, 

 550 zł/m-c w przypadku zakwaterowania w pokoju jednoosobowym.  

5. Opłata za pozostanie osoby odwiedzającej w pokoju mieszkańca domu studenckiego 

UR po godzinie 22:00 wynosi: 15 zł.  

6. Każda osoba zakwaterowana w domu studenckim UR na okres powyżej jednego 

miesiąca,  zobowiązana jest do jednorazowej opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w § 3 



 

 

Regulaminu w wysokości stanowiącej opłatę za jeden miesiąc za zajmowany pokój 

w domu studenckim UR zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

7. W przypadku opłat za nocleg dokonywanych przez jednostki UR na podstawie noty 

obciążeniowej, obowiązują opłaty w wysokości określonej dla studentów UR, zgodnie 

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

8. Wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców domów studenckich UR za tzw. usługi 

hotelowe (dostęp do Internetu, usługi bilardowe, korzystanie z urządzeń AGD - 

lodówka, odkurzacz, pralka, TV, itp.) ustala kierownik domu studenckiego 

w porozumieniu z Radą Mieszkańców domu studenckiego.   

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2020 r. 

                                                                                                         

 

Rektor 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
prof. dr hab. Sylwester Czopek 

 


