ZARZĄDZENIE nr 35/2018
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 1 września 2018 r.
w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenta UR
w okresie od 01.10.2018 r. do 30.06.2019 r.
Na podstawie art. 66 ust. 2, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 j.t.
z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 września 2017 r.
stanowiącego zał. do Zarządzenia nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 września 2017r. z późn. zm.,
zarządzam, co następuje:

§1
Miesięczną oraz dobowa odpłatność (w przypadku doraźnego zakwaterowania) za miejsca
i pokoje w okresie od 01.10.2018 r. do 30.06.2019 r., w zależności od statusu osoby zakwaterowanej,
standardu domu studenckiego oraz ilości zajmowanych miejsc określa Zał. nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§2
Ogólne zasady dotyczące dokonywania opłat za miejsce w Domu Studenta UR określa § 4
Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego.

§3
1.

Student/doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego zakwaterowany w Domu Studenta UR z bratem
lub siostrą, wnosi opłatę pomniejszoną o 20 % od opłaty ustalonej zgodnie z zał. nr 1.

2.

Miesięczna opłata za zakwaterowanie pracowników Uniwersytetu oraz osób zatrudnionych
przy projektach unijnych wynosi 620 zł brutto za pokój w DS. Merkury, Hilton i Olimp oraz 550 zł
brutto za pokój w DS. Filon i Laura. W przypadku zajmowania przez pracownika drugiego pokoju
w segmencie, wysokość opłaty jest dwukrotnie wyższa.

3.

Opłata za pozostanie po godz. 22 osoby odwiedzającej w pokoju mieszkańca – 15 zł.

4.

Każda osoba zakwaterowana na okres powyżej jednego m-ca
zobowiązana jest do
jednorazowego wpłacenia kaucji w wysokości miesięcznej odpłatności za zajmowane miejsce.

5.

Za noclegi opłacane przez jednostki UR na podstawie noty obciążeniowej stosowane są stawki

w wysokości określonej dla studentów UR
6.

W przypadku niedotrzymania terminu zakwaterowania do 3.10.2018 r., kwota wpłaconej kaucji
zostaje zaliczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i utrzymaniem
zarezerwowanego miejsca w DS. UR, a podpisana umowa o zakwaterowanie zostaje rozwiązana
w trybie natychmiastowym, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia w tej
sprawie.

7.

Za nieterminowe wnoszenie miesięcznych opłat naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie,
a) po 25 dniu każdego miesiąca dla osób wymienionych w pkt. I zał. nr 1,
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b) po 5 dniu każdego miesiąca dla osób wymienionych w p. II i III zał. nr 1.

8.

9.

W przypadku wykwaterowania:


po 15-tym danego m-ca - opłaty pobierane są za cały m-c,



do 15-go danego miesiąca - opłaty pobierane są w wysokości ½ opłaty miesięcznej.

Wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców DS za tzw. usługi hotelowe (dostęp do
Internetu, usługi bilardowe, korzystanie z urządzeń AGD - lodówka, odkurzacz, pralka, TV, itp.)
ustala kierownik DS w porozumieniu z Radą Mieszkańców DS.
§4

1.

Zarządzenie wchodzi w życie 01.10.2018 r.
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