
ZARZĄDZENIE Nr 65/2022 

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu 

przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, 

finansowanych z własnego funduszu na stypendia  

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 420 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w 

związku z § 82 ust. 1 Statutu Politechniki Rzeszowskiej zarządzam, co następuje:   

§ 1  

1. Tworzy się Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce 

dla studentów, finansowanych z Własnego funduszu na stypendia Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. 

2. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla 

studentów, finansowanych z Własnego funduszu na stypendia Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza stanowi załącznik do zarządzenia.   

§ 2  

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam prorektorowi ds. studenckich. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

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

Otrzymują: 

wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni 
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Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla 

studentów, finansowanych z Własnego funduszu na stypendia Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania w roku akademickim 2022/2023 

jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce z Własnego funduszu na stypendia, 

zwanego dalej „Własnym funduszem na stypendia” Politechniki Rzeszowskiej im. 

Ignacego Łukasiewicza. 

2. Środki Własnego funduszu na stypendia pochodzą z następujących źródeł: 

1) z odpisów w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności 

naukowej,  

2) z wpłat osób fizycznych i osób prawnych.  

3. Dysponentem Własnego funduszu na stypendia jest Rektor. 

§ 2 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM 

1. Z Własnego funduszu na stypendia mogą być wypłacane wyłącznie stypendia za 

wyniki w nauce dla studentów. 

2. Stypendia z Własnego funduszu na stypendia, o których mowa w ust. 1 mogą być 

przyznawane:  

1) za wyniki w nauce studentom pierwszego roku studiów I stopnia, którzy w roku 

poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków 

stypendialnych uzyskali wynik z egzaminu maturalnego na poziomie co najmniej 75% 

punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy 

obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury; 
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2) za wyniki w nauce studentom pozostałych lat studiów I stopnia (innych niż 

wskazane w pkt 1) oraz II stopnia, którzy w roku poprzedzającym rok akademicki, w 

którym ogłaszany jest nabór wniosków stypendialnych: 

a) osiągnęli wysoką średnią ocen za poprzedni rok studiów nie niższą niż 4,800;  

b) brali czynny udział w konferencjach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;  

c) uzyskali nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim; 

d) brali udział w projektach badawczych związanych z kierunkiem studiów, na 

którym składany jest wniosek;  

e) stali się autorami publikacji naukowych o zasięgu krajowym lub 

międzynarodowym;  

f) stali się autorami lub współautorami patentu/wynalazku; 

g) odbywali  studia według indywidualnego programu studiów; 

h) odbywali studia częściowe w innej uczelni w ramach programu ERASMUS 

trwające minimum semestr. 

3. Osiągnięcia, o których mowa w ust. 2 muszą być uzyskane w okresie od 1 

października roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku do 30 

września roku, w którym składany jest wniosek, a ponadto muszą być związane z 

kierunkiem studiów, na którym student ubiega się o przyznanie stypendium. 

4. Spełnienie kryterium średniej ocen, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) jest 

obligatoryjne dla studentów studiów I i II stopnia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zaś 

kryterium osiągnięć naukowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit b-h) jest 

fakultatywne, za spełnienie którego mogą zostać przyznane dodatkowe punkty. 

5. Stypendia, o których mowa w ust. 1, są przyznawane na wniosek studenta. 

Wniosek jest dostępny w formie elektronicznej po zalogowaniu do systemu 

USOSweb pod adresem https://usos.prz.edu.pl. Wzór wniosku określa załącznik do 

niniejszego Regulaminu.  

6. Wydrukowany i podpisany przez studenta wniosek student składa w jednostce 

organizacyjnej uczelni mającej w zakresie obowiązków prowadzenie spraw 

dotyczących świadczeń dla studentów. 

7. Szczegółowe terminy składania wniosków o przyznanie stypendium ustala Rektor i 

podaje do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty w uczelni. 

8. Stypendium z Własnego funduszu na stypendia przyznaje się jednorazowo. 
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9. Rektor w odrębnym komunikacie określi liczbę stypendiów z Własnego funduszu 

na stypendia w roku akademickim 2022/2023, przy czym liczba stypendiów nie może 

być większa niż 100, z uwzględnieniem ust. 10 i 12. W uzasadnionych przypadkach 

Rektor może dokonać zwiększenia liczby stypendiów. 

10. Liczba stypendiów ustalana jest z podziałem na wydziały, proporcjonalnie do 

liczby studentów danego wydziału, z uwzględnieniem ust. 11 i 12.  

11. Za 100% studentów przyjmuje się liczbę studentów posiadających status 

studenta i zarejestrowanych według stanu na dzień 15 października danego roku 

akademickiego. 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. 

12. 15 % z ogólnej liczby stypendiów, o której mowa w ust. 9, przeznacza się dla 

studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu 

maturalnego. 

13. Niewykorzystane stypendia na poszczególnych wydziałach mogą być 

przeznaczone do zwiększenia liczby przyznanych stypendiów na pozostałych 

wydziałach proporcjonalnie do liczby studentów. Decyzję o zwiększeniu liczby 

stypendiów dla poszczególnych wydziałów podejmuje Rektor. 

14. Wysokość stypendium w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1500 zł. 

15. Student ubiegający się o przyznanie stypendium z Własnego funduszu na 

stypendia zobowiązany jest udokumentować osiągnięcia, o których mowa w ust. 2 

poprzez załączenie do wniosków stosownych dowodów. 

§ 3 

PUNKTACJA I SPOSÓB DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ 

1. Za wyniki w nauce, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a) przyznaje się liczbę 

punktów ustaloną według wzoru: 

(SO-4)x100, gdzie SO oznacza średnią ocen. 

2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1, wyznacza się jako średnią ważoną na 

podstawie ocen końcowych ze wszystkich zajęć (przedmiotów) przewidzianych w 

programie studiów danego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem ust. 3. Średnia 

ocen jest automatycznie generowana z sytemu USOSweb na podstawie 

odpowiedniego rankingu sporządzonego przez dziekanat właściwego wydziału. 
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3. W przypadku studenta pierwszego roku studiów II stopnia średnią ocen, o której 

mowa w ust. 1, ustala się jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen końcowych 

ze wszystkich zajęć (przedmiotów) uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia. 

4. Student pierwszego roku studiów II stopnia niebędący absolwentem PRz składa 

oświadczenie o średniej arytmetycznej ocen wraz z kopią suplementu do dyplomu 

oraz dołącza do oświadczenia zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o 

obowiązującej skali ocen. Oryginał suplementu do dyplomu należy przedstawić do 

wglądu celem stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem. 

5. Za osiągnięcia naukowe studentów zostaną przyznane punkty zgodnie z zasadami 

określonymi w poniższej tabeli:  

  

Osiągnięcie Liczba 

punktów 

Sposób potwierdzenia 

Czynny udział w 

konferencji o 

zasięgu 

międzynarodowym 

poprzez 

wygłoszenie 

referatu jako autor 

20 pkt  zaświadczenie organizatora 

konferencji zawierające datę i 

miejsce konferencji, nazwę 

konferencji, nazwę organizatora 

konferencji, zasięg konferencji, 

rodzaj wystąpienia, tytuł 

konferencji, liczbę ośrodków 

akademickich reprezentowanych 

na konferencji;   

 kopię materiału 

pokonferencyjnego 

zawierającego nazwisko osoby 

występującej z referatem. 

Czynny udział w 

konferencji o 

zasięgu 

ogólnopolskim 

poprzez 

wygłoszenie 

referatu jako autor 

10 pkt 

Zajęcie od 1. do 3. 

miejsca  

w konkursie o 

 

30 pkt 
 zaświadczenie organizatora 

konkursu zawierające datę i 
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zasięgu 

międzynarodowym 

miejsce uzyskania nagrody w 

konkursie, nazwę konkursu, 

nazwę organizatora konkursu, 

uzyskane miejsce, rodzaj 

nagrody, zakres tematyczny 

konkursu,  

lub  

 dyplom (certyfikat) zawierający 

datę i miejsce uzyskania nagrody 

w konkursie, nazwę konkursu, 

nazwę organizatora konkursu, 

uzyskane miejsce, rodzaj 

nagrody. 

Zajęcie od 1. do 3. 

miejsca  

w konkursie o 

zasięgu 

ogólnopolskim 

20 pkt 

Udział w projekcie 

badawczym 

15 pkt  zaświadczenie instytucji 

prowadzącej projekt badawczy 

lub kierownika projektu 

badawczego zawierające 

informacje: okres uczestnictwa w 

projekcie badawczym, nazwę 

ośrodka akademickiego lub 

jednostki organizacyjnej 

Politechniki Rzeszowskiej, 

pełniona funkcja w projekcie 

badawczym, opis zadań 

wykonywanych w ramach 

projektu badawczego. 

Autorstwo publikacji 

książkowej lub 

publikacji w 

czasopiśmie o 

25 pkt  zaświadczenie wydawcy o 

ukazaniu się drukiem publikacji 

(książki/rozdziału książki lub 
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zasięgu 

międzynarodowym 

monografii/rozdziału w 

monografii, etc.), zawierające 

informacje: tytuł publikacji, 

autor/współautor, miejsce 

wydania (nazwa czasopisma/tytuł 

książki), miejsce publikacji, 

rodzaj publikacji (artykuł w 

czasopiśmie/publikacja 

książkowa/monografia, etc.), 

wydawnictwo, data wydania 

publikacji (miesiąc i rok), numer 

ISBN lub ISSN, jeżeli został 

nadany, w przypadku 

internetowych wersji czasopism 

naukowych należy podać adres 

strony www, na której jest 

dostępna publikacja; 

lub  

 kserokopia stron zawierających 

nazwisko autora, tytuł 

publikacji/nazwę czasopisma, 

książki lub monografii, miejsce i 

datę wydania, nr ISBN lub ISSN, 

w przypadku elektronicznej 

publikacji, należy przedstawić 

zaświadczenie wydawcy 

internetowego potwierdzającego 

publikację elektroniczną na 

stronie www lub zaświadczenie 

wydawcy o ukazaniu się 

wydawnictwa elektronicznego na 

nośnikach fizycznych (np. CD-

Autorstwo publikacji 

książkowej lub 

publikacji w 

czasopiśmie o 

zasięgu krajowym, 

ujęte w wykazie 

MEiN 

18 pkt 

Wydanie 

monografii/rozdziału 

w monografii o 

zasięgu krajowym 

14 pkt 
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ROM, DVD-ROM), zawierające 

powyższe informacje. 

Autorstwo 

patentu/wynalazku 

25 pkt  wyciąg z rejestru Urzędu 

Patentowego RP zawierający 

numer i nazwę patentu. 
Współautorstwo 

patentu/wynalazku 

15 pkt 

Studia według 

indywidualnego 

programu studiów 

10 pkt 
zaświadczenie z dziekanatu. 

 

Odbyte studia 

częściowe w innej 

uczelni w ramach 

programu 

ERASMUS trwające 

minimum semestr 

18 pkt potwierdzenie odbycia studiów w 

ramach programu ERASMUS 

oraz czasu ich trwania 

wystawione przez dziekanat. 

6. Łączna liczba punktów jest sumą punktów uzyskanych z tytułu średniej ocen i 

osiągnięć naukowych. 

§ 4 

PRZYZNANIE I WYPŁATA STYPENDIUM 

1. Rektor może powołać Komisję ds. Stypendiów z Własnego funduszu na stypendia, 

zwaną dalej „Komisją”, celem wstępnej oceny wniosków. Powołując Komisję Rektor 

określi jej skład, przy czym obowiązkowo w skład Komisji wchodzi co najmniej jeden 

przedstawiciel Samorządu Studenckiego.  

2. Zadaniem Komisji jest wstępna ocena wniosku oraz przekazanie Rektorowi list  

rankingowych z zaznaczeniem studentów proponowanych do przyznania lub 

odmowy przyznania stypendium. 

3. Stypendium może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku 

złożenia egzaminu maturalnego, który uzyskał wynik z egzaminu maturalnego na 

poziomie co najmniej 75% punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z 
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przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury, z 

uwzględnieniem § 2 ust. 12. O przyznaniu decyduje kolejność złożenia wniosku. 

Student jest zobowiązany do złożenia zaświadczenia o wynikach egzaminu 

maturalnego z poszczególnych przedmiotów. 

4. Stypendia dla studentów wyższych lat są przyznawane w oparciu o listy 

rankingowe studentów sporządzone w ramach wydziału na podstawie liczby punktów 

uzyskanych za osiągnięcia opisane w § 2 ust. 2.  

5. Listy rankingowe sporządzane przez Biuro Pomocy Materialnej dla Studentów 

malejąco w oparciu o zgromadzone punkty, począwszy od wyniku największego. 

6. Stypendia są przyznawane od najwyższego wyniku, a „próg odcięcia” na liście 

rankingowej jest określany po wyczerpaniu kwoty dostępnej w danym roku 

akademickim.  

7. W przypadku, gdy na ostatniej pozycji listy rankingowej znajduje się więcej 

studentów z taką samą liczbą punktów, a liczba uprawnionych do otrzymania 

stypendium spowoduje przekroczenie limitu stypendiów ustalonego przez Rektora, o 

którym mowa w § 2 ust. 9, decyduje najwyższa średnia ocen uzyskana z egzaminów.  

Jeżeli zastosowanie dodatkowego kryterium nie pozwoli na rozstrzygnięcie, to 

studenci znajdujący się na ostatniej pozycji listy rankingowej z taką samą liczbą 

punktów nie nabędą prawa do przyznania stypendium.  

8. Listy rankingowe zatwierdza Rektor. 

9. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium 

podejmuje Rektor. 

10. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium z Własnego 

funduszu na stypendia nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.  

11. Brak środków na Własnym funduszu na stypendia może stanowić przyczynę 

odmowy przyznania stypendium, bądź wstrzymania wypłaty przyznanych świadczeń.  

12. Rektor odmawia przyznania stypendium wnioskodawcy, w przypadku zaistnienia 

w dniu wydania rozstrzygnięcia następujących okoliczności: 

1) zostało w stosunku do wnioskodawcy wszczęte postępowanie w przedmiocie 

skreślenia go z listy studentów; 

2) wnioskodawca nie posiada statusu studenta Politechniki Rzeszowskiej im. 

Ignacego Łukasiewicza; 
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3) wnioskodawca nie dopełnił obowiązków wynikających z Regulaminu studiów, w 

szczególności nie otrzymał niezbędnych zaliczeń pozwalających na kontynuację 

studiów w danym roku akademickim;  

4) wnioskodawca został ukarany karą dyscyplinarną na podstawie prawomocnego 

orzeczenia komisji dyscyplinarnej dla studentów;  

5) wnioskodawca podał dane nieprawdziwe lub niepełne istotne dla przyznania 

stypendium.  

§ 5 

WYŁĄCZENIA 

1. Każdy przedstawiony wynik w nauce i osiągnięcie naukowe może być 

podstawą do przyznania stypendium z Własnego funduszu na stypendia tylko jeden 

raz.  

2. O stypendium nie może ubiegać się student:  

1) przebywający na urlopie od zajęć w roku składania wniosku;  

2) przebywający na urlopie od zajęć w roku poprzedzającym rok składania 

wniosku;  

3) powtarzający rok lub semestr studiów;  

4) posiadający warunkowy wpis na kolejny rok lub semestr studiów.  

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany regulaminu są możliwe jedynie w uzgodnieniu z Samorządem 

Studenckim.  

2. Niniejszy regulamin dotyczy stypendiów przyznawanych w roku akademickim 

2022/2023. 

3. W przypadkach, których nie rozstrzyga niniejszy regulamin decyzje podejmu je 

Rektor. 

4. Obsługę formalną i finansową Własnego funduszu na stypendia prowadzi Biuro 

Pomocy Materialnej dla Studentów. 

5. Wypłata przyznanego stypendium odbywać się będzie na rachunek bankowy 

wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. 
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6. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych stypendiów i świadczeń. 

 



 
 

Załącznik do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce 

dla studentów, finansowanych z Własnego funduszu na stypendia Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 14 czerwca 2022 r.  

(zarządzenie nr 65/2022 Rektora PRz z dnia 14 czerwca 2022 r.) 
      

Rzeszów, ……………………… 

 

Imię i Nazwisko     ………………………………..                                 

Kierunek:     ……………………………….. 

Rok/semestr:          ……………………………….. 

Poziom studiów:      ………………………………..            

Forma studiów :      ……………………………….. 

Telefon:          ……………………………….. 

Adres:                  ……………………………….. 

      ………………………………..            

Email:                       ……………………………….. 

Rektor 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce z Własnego funduszu na 

stypendia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w roku 

akademickim 2022/2023 

Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium z Własnego funduszu na stypendia 

Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2022/2023 na podstawie 

następujących osiągnięć: 

I. W poprzednim roku akademickim uzyskałem/am średnią ocen ....... (Punkty: 

XX,XXX), obliczoną na podstawie rankingu o nazwie: ……………………………. 

II. Osiągnięcia naukowe uzyskane w poprzednim roku studiów: 

Lp.                      Typ osiągnięcia                          Osiągnięcie                                 Punkty    

1.                                                                                                                               XX,XXX                                                                                                                                                                                                                

 



 
 

Suma uzyskanych punktów: XX,XXX 

III. Za wyniki w nauce dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w 

roku złożenia egzaminu maturalnego:  

1. Rok złożenia egzaminu maturalnego: ...................... 

Uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu 

……………………………….. na poziomie rozszerzonym - …….. % 

IV. Załączniki: 

Dokumenty potwierdzające każde wpisane osiągnięcie. 

Zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów  

 

Oświadczenie 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, aż do wydalenia z Uczelni i obowiązku zwrotu 

nienależnie pobranego stypendium oświadczam, że przedstawione we wniosku 

informacje i dane oraz załączone do wniosku dokumenty, dotyczące wnioskowanego 

stypendium są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującym „Regulaminem przyznawania 

i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z 

Własnego funduszu na stypendia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia …… …………….. 2022 r. 

 

 ………………….………....                                                      ……….…………..………                                                                                     

                  data                                                                       czytelny podpis studenta      
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