
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

z dnia 4 października 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 2022 r., poz. 574 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., 

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

Nr 4/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany : 

 

1) § 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 7 

 

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 przyznawane są na wniosek studenta. Rektor 

w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wzory wniosków o przyznanie tych 

świadczeń. Wzory wniosków, oświadczeń i instrukcji od nr 1 do nr 20 stanowią załączniki do 

Regulaminu. Rektor ustala terminy składania wniosków w odrębnym zarządzeniu.”; 

 

2) § 9 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 9 

 

Świadczenia wypłacane są co miesiąc w terminie do 20 dnia danego miesiąca. Tylko wypłata 

świadczeń za miesiące: październik i listopad może być jednoczesna z wypłatą świadczeń za 

listopad w terminie do końca listopada.”; 

 

3) § 13 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 13 

 

Student zobowiązany jest do informowania Uczelni o istotnych zmianach w sytuacji materialnej 

i rodzinnej, powodujących obniżenie lub podwyższenie przyznanych świadczeń pod rygorem 

zwrotu otrzymanych świadczeń. W przypadku zmiany sytuacji dotyczącej dochodu student 

winien złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (wzór wniosku stanowi załącznik  

nr 19 do Regulaminu) oraz dokumenty potwierdzające tę sytuację.”; 

  



4) w § 30: 

a) w ust.1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„ 1) wniosek do Rektora o przyznanie stypendium (wzór wniosku stanowią załączniki  

nr 1a i nr 1b do Regulaminu),”; 

 

b) w ust.4 pkt 19 został skreślony; 

  

c) w ust. 4 dodaje się pkt.25 w brzmieniu: 

    „ 25) oświadczenie złożone na wniosek strony (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 17 

do Regulaminu). Oświadczenie składane jest przez studenta.”; 

 

5) w § 37 w ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„1.  Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia 

egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub 

finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 

medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, 

o którym mowa w przepisach o sporcie (wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla 

studentów przyjętych na I rok studiów stanowi załącznik nr 18 do Regulaminu).”; 

 

6) w § 43: 

 a) ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„3.  Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Odwołanie wnosi się  

za pośrednictwem Komisji Stypendialnej z zastrzeżeniem ust. 4 (wzór odwołania stanowi 

załącznik nr 16 do Regulaminu).”; 

 

b) ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„4. Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania stypendium rektora 

przysługuje wniosek do tej komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy (wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 20 do Regulaminu) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.”; 

 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

 „8. Załączniki do Regulaminu świadczeń  dla  studentów  Państwowej   Uczelni  Zawodowej 

im.   prof.   Stanisława   Tarnowskiego   w   Tarnobrzegu   otrzymują   nowe   brzmienie,   jak  

w załącznikach nr 1 - nr 20 do niniejszego zarządzenia.”. 

 

§ 2 

 

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

(z późn. zm.) pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR 

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. 


