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REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 25 lutego 2021 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 (Dz.U z 2020 r. poz.85 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, stanowiącym załącznik do 

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

 

1) w § 29 ust. 5 otrzymuje  brzmienie: 

 

Przed wypełnieniem wniosku student jest obowiązany przedłożyć orzeczenie,  

o którym mowa w ust. 1 w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami w celu zarejestrowania 

orzeczenia w systemie USOS, zgodnie z obowiązującą w PRz procedurą. 

 

2) w § 29 ust. 8 otrzymuje  brzmienie: 

 

Student ubiegający się w danym roku akademickim o stypendium dla osób niepełnosprawnych 

na kolejny semestr jest obowiązany złożyć nowy wniosek według wzoru określonego  

w załączniku nr 10 do niniejszego Regulaminu.  W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane 

na czas określony i  utraciło ważność, student jest zobowiązany zarejestrować nowe orzeczenie 

w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującą w PRz procedurą. 

 

3) w § 29 ust. 11 otrzymuje  brzmienie: 

 

W przypadku, o którym mowa w ust. 10, student jest obowiązany zarejestrować  

w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami orzeczenie, będące kontynuacją poprzedniego 

orzeczenia i złożyć w jednostce organizacyjnej PRz mającej w zakresie obowiązków 

prowadzenie spraw dotyczących świadczeń dla studentów nowy wniosek o przyznanie 

stypendium dla osób niepełnosprawnych, według wzoru określonego w załączniku nr 10 do 

niniejszego Regulaminu w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania orzeczenia. 

Przekroczenie dwutygodniowego terminu na zarejestrowanie orzeczenia i złożenie wniosku 

powoduje ustalenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych od miesiąca, w którym 

złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. 

 

4) w § 29 ust. 12 otrzymuje  brzmienie: 

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie roku akademickiego. 

Ustalenie prawa do stypendium następuje od miesiąca, w  którym został złożony prawidłowo 



wypełniony wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. Przepisy § 12 

stosuje się odpowiednio.  

 

§ 2 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam prorektorowi ds. studenckich. 

 

§ 3 

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 36/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 lipca 2019 r. z późn. zm. pozostają bez zmian. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni 

 

 
 

         

 

 
 

 


