
KOMUNIKAT  

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKAD EMICKI 2022/2023 

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2022 r. (t.j. D z. U. z 2022 r. poz. 574 z pozn. zm.) Prawo o szkol nictwie wy ższym i nauce, Rzeszowskiej    

oraz Harmonogramu przyznawania miejsc dla studentów  oraz zakwaterowania w domach studenckich Politechn iki  Rzeszowskiej na rok 

akademicki 2022/2023 dost ępnych na stronie internetowej:  

http://www.prz.edu.pl/studenci_menu/zakwaterowanie- w-domach-studenckich-prz   

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z pozn. zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rzeszowskiej    oraz 

Harmonogramu przyznawania miejsc dla studentów oraz zakwaterowania w domach studenckich Politechniki  Rzeszowskiej na rok akademicki 

2022/2023 dostępnych na stronie internetowej: 

http://www.prz.edu.pl/studenci_menu/zakwaterowanie- w-domach-studenckich-prz 

Wniosek o przyznanie miejsca w DS należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://usos.prz.edu.pl – dostęp 

do formularza będą mieli tylko studenci/doktoranci PRz posiadający konto e-mail na serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej. 

Login i hasło dostępu do formularza są identyczne jak dla konta pocztowego. Sposób uzyskania studenckiego konta pocztowego PRz jest określony w 

„Regulaminie korzystania ze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej”, który jest dostępny na stronie internetowej  https://stud.prz.edu.pl  

w zakładce „Regulamin”.Student wyższych lat studiów nie  składa papierowej wersji wniosku  - wystarczające jest zarejestrowanie wniosku w systemie 

USOSweb w terminie określonym w Harmonogramie. 

Uwaga . Student/doktorant, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł, jest obowiązany do wypełnienia i 

zatwierdzenia w systemie USOSweb „Oświadczenie o dochodach za rok 2021”. 

Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w DS jest podawana do wiadomości w poszczególnych DS, oraz jest przekazywana 

studentowi/doktorantowi za pośrednictwem e-maila na jego indywidualne studenckie konto pocztowe PRz. Informację przekazaną na indywidualne 

studenckie konto pocztowe uznaje się za dostarczoną i wiążącą. 

Wnioski należy złożyć wył ącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://usos.prz.edu.pl w terminie od 1 do 9 czerwca  

2022 r.   


