Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Rektora Nr 28/2021
z dnia 26 lutego 2021 roku

Regulamin
udostępniania pokoi gościnnych stanowiących własność
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

1. Pokojami gościnnymi opiekuje się Dział Rozliczeń Obiektów, wykaz pokoi stanowi Załącznik
Nr 1
2. Uczelnia udostępnia pokoje gościnne profesorom wizytującym, gościom Uczelni oraz w miarę
możliwości innym osobom wraz z osobami towarzyszącymi.
3. Pokój gościnny udostępniany jest na podstawie Karty zapotrzebowania, której wzór stanowi
Załącznik Nr 4, na pokój gościnny. Kartę zapotrzebowania składa się w Sekretariacie
Administracji w miarę możliwości co najmniej na 14 dni przed określonym w niej terminem
korzystania z pokoju gościnnego. Po akceptacji przez Kanclerza, kopia karty zostaje przekazana
osobie obowiązanej do wniesienia opłaty.
4. Udostępnianie pokoju gościnnego:
1) osobom, które łączy z Uczelnią umowa o współpracy lub innego rodzaju umowa
o świadczenie na rzecz Uczelni usług lub wykonanie dzieła następuje w zakresie
wynikającego z umowy obowiązku Uczelni zapewnienia takiej osobie noclegu;
2) osobom nie związanym z Uczelnią umową o współpracy lub innego rodzaju
umową o świadczenie na rzecz Uczelni usług lub wykonanie dzieła, następuje
odpłatnie. Stosuje się opłatę zryczałtowaną w wysokości 10, 20, 50 lub 100
zł/osobę/noc, w zależności od lokalizacji pokoju oraz czasu korzystania.
Do ustalonej kwoty dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki. Decyzję
w sprawie odpłatności za pokój gościnny podejmuje Kanclerz, przy czym
odpłatność za udostępnienie pokoju gościnnego może być naliczona osobie
korzystającej z pokoju lub osobie, która wnioskowała o udostępnienie pokoju.
5. W wyjątkowych przypadkach Kanclerz może odstąpić od naliczania należności za wynajem
pokoju gościnnego.
6. Osoba korzystająca z pokoju gościnnego zobowiązana jest stosować się do ustalonego
„Regulaminu korzystania z pokoi gościnnych”.
7. Uczelnia zapewnia podstawowe wyposażenie pokoju gościnnego tj. meble, pościel, aneks
kuchenny wraz z podstawowym wyposażeniem lub dostęp do niego oraz łazienkę lub dostęp
do niej.
8. Uczelnia nie zapewnia wyżywienia w pokojach gościnnych.
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