
 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 45/2020  

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 22 kwietnia 2020 r.  

w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich 

Uniwersytetu Rzeszowskiego w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

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

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu 

Rzeszowskiego nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 

się wirusa SARS-CoV-2 oraz Zarządzeniem nr 45/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 2.08.2019 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenta UR 

w okresie od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r., zarządzam, co następuje: 

 

 § 1  

1. Począwszy od kwietnia 2020 r., obniża się o 70% opłatę za zakwaterowanie w domu 

studenckim – w przypadku jego opuszczenia z powodu czasowego ograniczenia 

działalności Uniwersytetu Rzeszowskiego (dalej UR) w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

2. Obniżenie opłaty, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje do dnia wyrażenia zgody przez 

Rektora UR na powrót do domów studenckich, niezależnie od kontynuowanego 

częściowego kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

(tzn. w formie zdalnej).  

3. Rozliczenie obniżenia opłaty następuje w pierwszym okresie rozliczeniowym 

następującym po zakończeniu okresu czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

4. Opłata za zakwaterowanie uiszczona w wysokości obowiązującej na podstawie przepisów 

dotychczasowych, zostanie zaliczona na poczet opłat za zakwaterowanie w okresie po 

powrocie do domu studenckiego lub zwrócona na wniosek studenta.  

 

§ 2 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, obniżenie opłaty za zakwaterowanie, o którym mowa w § 1, ma 

zastosowanie do wszystkich mieszkańców, którzy opuścili dom studenta z powodu 

czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu Rzeszowskiego w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i jednocześnie pozostawili 

swoje rzeczy osobiste w zajmowanym pokoju.  



 

2. Obniżenie opłaty za zakwaterowanie, o którym mowa w § 1, nie ma zastosowania do osób, 

które nie opuściły domów studenckich w czasie ograniczenia działalności UR w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

  

§ 3 

1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, mają prawo do wcześniejszego wykwaterowania się 

z domu studenckiego bez ponoszenia opłat.  

2. Wszystkie osoby, które po wykwaterowaniu się pozostawiły opłatę rezerwacyjną (kaucję) 

mają prawo do zamieszkania w domu studenckim od 1.10.2020 r. lub z chwilą wyrażenia 

zgody przez Rektora UR na powrót do domów studenckich.  

3. Mieszkańcy będący cudzoziemcami mają także prawo do wykwaterowania się bez 

ponoszenia dodatkowych opłat w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych (zamknięte 

granice, znaczna odległość) nie mogą odebrać rzeczy osobistych pozostawionych 

w zajmowanym pokoju. Wniosek w tej sprawie należy przekazać do kierownika domu 

studenckiego za pośrednictwem e-mail.  

§ 4 

1. Traci moc Zarządzenie nr 38/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 marca 

2020 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. 

Studenckich i Kształcenia. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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