Zarządzenie nr 59/2020
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 28.05.2020 roku
w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenta Uniwersytetu
Rzeszowskiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Domów Studenckich
Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu
Rzeszowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r., zarządza się, co następuje:
§1
W miesiącach wakacyjnych 2020 roku tj. w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., działalność
hotelową prowadzą Dom Studenta UR „Merkury” oraz „Laura”. W pozostałych domach studenckich UR,
ze względu na prowadzone prace remontowe, zakwaterowanie jest możliwe tylko w okresach
uzgadnianych z kierownikami tych obiektów.
§2
Do zasad kwaterowania w okresie trwania obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 stosuje się rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazane w
udostępnionych na stronie internetowej Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym
przywracaniem działalności uczelni oraz wewnętrze akty prawne obowiązujące w tym zakresie w
Uniwersytecie Rzeszowskim.
§3
Odpłatność za korzystanie z miejsc w domach studenckich UR w okresie od 1.07.2020 r. do 30.09.2020 r.,
uiszczana jest z góry za dany okres zakwaterowania, a jej wysokość określa załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§4
Kwaterowania w domach studenckich UR dokonuje kierownik obiektu lub osoba przez niego
upoważniona, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
Przy kwaterowaniu grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) kierownik domu studenckiego może
stosować, po negocjacjach, inne stawki za zakwaterowanie, niż określone w niniejszym zarządzeniu.
§6
Za wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia odpowiadają kierownicy domów studenckich UR.
§7
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
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