
ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

zmieniające zarządzenie nr 36/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 

lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej 

Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej 

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 

2019 r., wprowadzonym zarządzeniem nr 36/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na 

Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki 

Rzeszowskiej (dalej: Regulamin), wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 35 po ust. 5 dodaje się ust 5a w brzmieniu: 

„5a. W przypadku, gdy student zaliczył rok studiów będąc studentem innej uczelni, a 

po przeniesieniu na PRz dziekan wyznaczył różnice programowe za rok zaliczony na 

innej uczelni, student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora na 

podstawie wyników uzyskanych na poprzednim kierunku. Przepisy ust. 5 stosuje się 

odpowiednio.”.  

2) w § 37 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

 „11. Za 100% studentów danego kierunku przyjmuje się liczbę studentów 

posiadających status studenta i zarejestrowanych odpowiednio na semestr zimowy 

lub letni danego roku akademickiego. Termin, według którego określa się liczbę 

studentów odpowiednio w  semestrze letnim lub semestrze zimowym, ustala rektor 

(komisja stypendialna). Do 100% wlicza się także studentów powtarzających zajęcia 

(przedmiot)/semestr, oczekujących na powtarzanie, przebywających na urlopie od 

zajęć i realizujących część programu studiów w innej uczelni, w tym zagranicznej. Do 

100% nie wlicza się osób, które nie złożyły ślubowania.” 

3) w § 52 w punkcie 9 kropkę zastępuje się średnikiem;  



4) w § 52 po punkcie 9 dodaje się punkt 10 w brzmieniu: 

„10) nie wniesie opłaty rezerwacyjnej w terminie określonym w odrębnych 

przepisach.”. 

5) po § 54 dodaje się § 54a „Przepisy epizodyczne” w brzmieniu: 

Przepisy epizodyczne 

§ 54a 

1. W roku akademickim 2022/2023 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w 

rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, od dnia 1 stycznia 2023 r. nie może być:  

1) mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.4) ;  

2) większa niż 1,60 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 615, 1265 i 2140).”. 

§ 2 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam prorektorowi ds. studenckich. 

§ 3 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, za wyjątkiem §1 pkt 5, który 

wchodzi w życie 25 lutego 2023 r.  

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

Otrzymują:  

wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 
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