
Uniwersytet Rzeszowski 

D.S. Hilton oraz D.S. Laura 

 

 

 

Rzeszów to atrakcyjne, dynamicznie rozwijające się miasto młodych, 

przedsiębiorczych ludzi. Otwartość, gościnność i zamiłowanie rzeszowian do 

nowych pomysłów i przedsięwzięć stwarzają turystom i inwestorom 

trafiającym do Rzeszowa przyjazny klimat i miłą atmosferę. Rzeszów jest 

stolicą województwa podkarpackiego, a także kulturalnym, naukowym i 

gospodarczym centrum południowo-wschodniej Polski. Pięknie położone u 

stóp Karpat miasto zachęca do zapoznania się z dziedzictwem jego przeszłości dzięki pieczołowicie 

odnowionym zabytkom.  

Rzeszów szczyci się wieloma zabytkami, z których do najbardziej interesujących można 

zaliczyć: XV-wieczny Ratusz, XIV–wieczny kościół farny, XVI-wieczny Zamek Lubomirskich, 

pochodzące z XVII wieku klasztor oo. Bernardynów, Zespół Klasztorny Popijarski i letni pałacyk 

Lubomirskich, XVIII-wieczny kościół i klasztor oo. Reformatów, a także kamienice w Rynku. 

Szczególną atrakcję dla turystów stanowi usytuowana pod kamienicami i płytą Rynku, Podziemna 

Trasa Turystyczna, licząca 369 metrów długości. Ponadto do odwiedzenia miasta zachęcają liczne 

muzea, galerie fotografii i malarstwa, a także imprezy kulturalne i sportowe, z których wiele ma 

charakter międzynarodowy i cieszy się szczególną renomą.  

Również okolice Rzeszowa są niezwykle atrakcyjne. Warto zajrzeć do pałacyku myśliwskiego 

Potockich w Julinie koło Leżajska czy do pałacu w Łańcucie. Przyjemnie można też spędzić czas na 

łonie natury, nad zalewem lub w siodle. Oddalone od Rzeszowa o kilkadziesiąt kilometrów Bieszczady 

to jedno z najbardziej interesujących miejsc wypoczynku w regionie. Nieskażona przyroda, 

malownicze krajobrazy, bogactwo historii i kultury to niekwestionowane atuty tego obszaru, a 

największy w Polsce sztuczny zbiornik wodny –  Jezioro Solińskie stwarza amatorom sportów 

wodnych wspaniałe możliwości czynnego wypoczynku. 

 

 

 

  



 D. S. Hilton  
Rzeszów, 35-601 

ul Ćwiklińskiej 2 C 

 
 

 

Kwaterowanie, kasa - Samodzielny referent 

Grażyna Gurczyńska  

tel. 17/861-40- 04 

 

Administrator D.S. Hilton - Witold Pięta  

tel. 17/861-40-12 

 

Kierownik - mgr Mariusz Jucha 

 tel. 17/ 861 40 02 

 

Recepcja D.S. Hilton  

tel. 17/861-40-0 

 

Nr konta bankowego D.S. Hilton: 

39 1030 1508 0000 0008 1775 8061 

 

 

 

Standard pokojów: Akademik jest budynkiem 4-piętrowym i jest objęty monitoringiem.  

W akademiku znajdują się pokoje dwuosobowe w czteroosobowych segmentach z łazienką  

z prysznicem i osobną toaletą oraz aneksem kuchennym - odnowione i zadbane, umeblowane. Pokoje 

wyposażone są w lodówki, telefony stacjonarne, umożliwiające kontakt między pokojami na terenie 

kampusu, na które można również dzwonić z zewnątrz. Na terenie kampusu znajduje się boisko do 

koszykówki oraz parkingi. 

Internet: w każdym pokoju znajduje się jedno wejście do sieci, brak większych problemów 

 z połączeniem, brak dostępnej sieci WiFi.  

TV: dostępna sala kinowa, brak odbiorników telewizyjnych w pokojach.  

Kuchnie: część segmentów ma odnowione aneksy kuchenne - w których znajdują się zlewy 

wraz z kuchenkami indukcyjnymi. Na każdym piętrze znajduje się kuchnia wyposażona w zlew, 

kuchenki gazowe oraz piekarnik.  

Pralnia: dostępna jest pralnia, wyposażona w pralki i suszarki.  

Połączenie autobusowe: niedaleko znajduje się pętla autobusowa (Łukasiewicza Pętla 

08/09), do której dojeżdżają autobusy MPK Rzeszów o numerach: 5, 10, 18, 19, 40, 48 i N1. 

 

 

 

 

 

 



D. S. Laura 
 

35-326 Rzeszów 

ul. Cicha 2

 
 

 

Kierownik - mgr Tadeusz Marut 

 tel. 17/ 872-24-00 

 

Recepcja D.S. Laura 

tel. 17/872-22-00 

 

Kontakt: 

gg: 28487872 (w godz. 8 –15) 

e-mail: dslaura@ur.edu.pl 

FanPage na Facebook’u:  Mieszkańcy D.S. Laura 

 

 

Nr konta bankowego D.S. Laura (BANK 

HANDLOWY WARSZAWA SA - CITIBANK 

WARSZAWA): 

08 1030 1508 0000 0008 1775 8037 

 

Standard pokojów: Akademik jest budynkiem 10-piętrowym i jest objęty monitoringiem.  

W akademiku znajdują się pokoje jedno-, dwu-, oraz trzyosobowe w czteroosobowych segmentach z 

łazienką z prysznicem i toaletą oraz kącik sanitarny z umywalką. Pokoje są wyposażone w lodówki, 

czajniki oraz telefony stacjonarne podłączone do wewnętrznej sieci z bezpłatnymi połączeniami do 

każdego budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego i oraz Politechniki Rzeszowskiej. Pokoje oświetlane 

są energooszczędnymi tubami ledowymi,  a w kuchniach i przedpokojach ledy włączane są czujnikami 

ruchu.  W budynku akademika znajduje się również siłownia prowadzona przez AZS, a także sala na 

okazjonalne imprezy, stół bilardowy, stoły do piłkarzyków. Przy budynku znajduje się również Klub 

Studencki Pod Palmą wraz z bufetem. Na terenie kampusu znajduje się boisko do koszykówki oraz 

pojemny parking.  

Internet: w każdym pokoju znajduje się jedno wejście do sieci, a także jest możliwość 

połączenia się z WiFi w systemie eduroam. 

TV: w każdym pokoju znajduje się telewizor LCD z połączeniem do Naziemnej Telewizji 

Cyfrowej. 

Kuchnie: na każdym piętrze znajduje się jedna kuchnia z trzema elektrycznymi, podwójnymi 

blatami ceramicznymi, piekarnikiem i mikrofalówką.  

Pralnia: dostępna jest pralnia, wyposażona w pralki i suszarki.  

Połączenie autobusowe: niedaleko znajdują się przystanki autobusowe (Powstańców 

Warszawy Dom Studenta 08/09), do której dojeżdżają autobusy MPK Rzeszów o numerach: 0A, 0B, 5, 

6, 8, 10, 13, 18, 29, 34, 36, 37, 43, 49, N1, N2 

 



Odpłatność 
 

 

 

Odpłatność brutto w zł 
 

Studenci i doktoranci 

Uniwersytetu 

Rzeszowskiego oraz 

innych uczelni na 

podstawie umowy 

pomiędzy uczelniami 

 

Rodzaj pokoju 

 

 

Pracownicy UR, 

studenci i doktoranci oraz pracownicy         

innych uczelni, z ważną legitymacją 
pracowniczą/studencką 

 

Pozostali 

(zgodnie z uwagą nr 4 do 
cennika) 

 

 

550 zł/m-c 

lub 

50 zł doba 

 

 

w pok. 1-os. 
 

 

580 zł /m-c 

lub 

50 zł doba 

 

600 zł/m-c 

lub 

60 zł doba 

 

340,-/m-c/osoba 

lub 

30 zł doba/osoba 

 

w pok. 2-os. 
 

 

360,-/m-c/osoba 

lub 

30 zł doba/osoba 

 

 

370,-/m-c/osoba 

lub 

35,-/doba/osoba 

 

 

270,-/m-c/osoba 

lub 

25 zł doba/osoba 

 

w pok. 3-os. 
 

 

290/m-c/osoba 

lub 

25 zł doba/osoba 

 

300,-/m-c/osoba 

lub 

30,-/ doba/osoba 

 

 

 

Stawka VAT zwolniona 
 

 

W tym stawka VAT 8% 

 

W tym stawka VAT 8% 

 

Uwagi do odpłatności: 
1. Umowne stawki netto dla grup zorganizowanych nie mogą być niższe od ustalonych dla studentów UR w pozycji 

określonej dla pokoi trzyosobowych.  
2. Opłata za dobę, określona dla studenta UR pozostającego w DS. do dnia ukończenia sesji (do 6.07.2018r.) równa 

jest 1/30 miesięcznej odpłatności obowiązującej w lipcu 2018 r. 
3. Student/doktorant/pracownik UR zakwaterowany w akademiku razem z małżonkiem (oraz również  

z dzieckiem) lub z bratem/siostrą wnosi opłatę jak za pokój jednoosobowy.  
4. Cennik w pokojach trzy i dwuosobowych obowiązuje przy pełnym zakwaterowaniu w pokoju.  

W przypadku zakwaterowania dwóch osób w pokoju trzyosobowym opłata wynosi jak za pokój dwuosobowy, w 
przypadku zakwaterowania jednej osoby w pokoju – opłata wynosi jak za pokój jednoosobowy.  

5. Za noclegi opłacane przez jednostki UR na podstawie noty obciążeniowej stosowane są stawki  
w wysokości określonej dla studentów UR. 

6. W akademikach remontowanych nie obowiązują dodatkowe zniżki i rabaty za uciążliwości związane  
z realizowanymi pracami remontowymi. 

 

 

 

 

 



Komunikacja Publiczna – MPK Rzeszów 
 

 

Cennik biletów MPK Rzeszów, ze strony internetowej:  

http://www.infores.pl/mpk/ 

 

 

 

Bardzo wygodne wyszukiwanie połączeń MPK Rzeszów: 

http://einfo.erzeszow.pl 

http://www.infores.pl/mpk/
http://einfo.erzeszow.pl/

