
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1-4 oraz art. 95 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.)  

w porozumieniu z Samorządem Studenckim Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. 

Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. 

Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, stanowiącym załącznik do zarządzenia 

Nr 65/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego  

w Tarnobrzegu z dnia 25 września 2019 r., zmienionym zarządzeniem Rektora Nr 94/2020  

z dnia 28 września 2020 r. i zarządzeniem Rektora Nr 78/2021 z dnia 26 października  

2021 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 3 

 

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 4: przysługują na studiach pierwszego 

stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 

2. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na 

ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia 

przysługują na studiach: 

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, 

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

3. Na jednolitych studiach magisterskich, które zgodnie z przepisami prawa trwają 11 albo 12 

semestrów łączny okres przysługiwania świadczeń jest dłuższy o 2 semestry i wynosi 14 

semestrów. 

4. Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta 

semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od 

zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub 

kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. 

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie 

traktuje się jako jeden semestr. 



5. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, świadczenie przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. 

6. Przepisy ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio dla studentów, którzy kształcili się lub uzyskali 

tytuły zawodowe za granicą.” 

§ 2 

 

Podstawą ustalenia świadczeń stypendialnych na semestr letni 2021/2022 są dokumenty 

złożone przez studenta wraz z wnioskiem w semestrze zimowym 2021/2022,  

z zastrzeżeniem §13 regulaminu. 

§ 3 

 

Pozostałe postanowienia zarządzenia Rektora Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 r. 

zmienionego zarządzeniem Rektora Nr 94/2020 z dnia 28 września 2020 r. i zarządzeniem 

Rektora Nr 78/2021 z dnia 26 października 2021 r. pozostają bez zmian. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.02.2022 r. 

 

 

REKTOR 

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. 


