ZARZĄDZENIE nr 55/2017
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie:

zasad umarzania opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenta Uniwersytetu
Rzeszowskiego

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1.09.2017 r.,
stanowiącego zał. do Zarządzenia nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 września 2017 r.,
zarządza się co następuje:

1.

§1
Student/doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej może ubiegać się o:
a. częściowe umorzenie opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta UR,
b. całkowite umorzenie opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta UR.

2.

Wniosek o umorzenie opłat za zakwaterowanie student (doktorant) składa u Kierownika
właściwego domu studenckiego. Wzór wniosku stanowi zał. nr 1 do Zarządzenia.

3.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 student (doktorant) ma obowiązek dołączyć:
a. aktualne dokumenty potwierdzające wskazaną przez studenta (doktoranta) sytuację losową
oraz
b. kopię decyzji właściwego organu stypendialnego (Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub
Odwoławczej Komisji Stypendialnej) o przyznaniu zapomogi w danym roku akademickim na
tej samej podstawie, z jakiej student/doktorant wnioskuje o umorzenie opłat za
zakwaterowanie.

4.

1.

Kierownik Domu Studenckiego po zaopiniowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 przekazuje
go w terminie 7 dni do Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych.
§2
Decyzję w sprawie umorzenia opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uniwersytetu
Rzeszowskiego podejmuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia biorąc pod uwagę sytuację
losową w jakiej znalazł się student (doktorant), ustalając jednocześnie okres umorzenia opłaty.

2.

Częściowe umorzenie opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta UR nie może być wyższe niż
50% miesięcznej opłaty za DS.

3.

Student (doktorant) nie może ubiegać się o umorzenie opłat za zakwaterowanie więcej niż jeden
raz z tego samego tytułu.
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§3
Opłata za zakwaterowanie zostaje pomniejszona o część opłat, która została umorzona decyzją
Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia:


od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do Kierownika właściwego Domu Studenta,
w przypadku gdy wniosek został złożony do 15 dnia danego miesiąca,



od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynął wniosek do Kierownika właściwego
Domu Studenta, w przypadku gdy wniosek został złożony po 15 dniu danego miesiąca.

§4
Umorzenie opłat za zakwaterowanie, o którym mowa w niniejszym Zarządzeniu nie dotyczy:


studentów (doktorantów) UR zakwaterowanych bez decyzji o przyznaniu miejsca w Domu
Studenta UR,



pracowników UR,



osób nieposiadających statusu studenta.
§5
1. Opłata pieniężna z tytułu wykwaterowania z domu studenckiego przed terminem wygaśnięcia
umowy nie może być przedmiotem wniosku, o którym mowa w § 1.
2. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1 następuje w trybie określonym w § 5 ust. 11
Regulaminu Domów Studenckich UR.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzje każdorazowo podejmuje Prorektor
ds. Studenckich i Kształcenia.
§7
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich
i Kształcenia.
§8
Traci moc zarządzenie nr 10/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie: zasad umarzania opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenta Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

prof. dr hab. Sylwester Czopek

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
(17) 872 1010, faks: (17) 872 1265
info@ur.edu.pl, www.ur.edu.pl

