
 

ZARZĄDZENIE Nr 32/2022  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie nr 117/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej  

z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice 

Rzeszowskiej Regulaminu wyłaniania grupy najlepszych absolwentów studiów 

wyższych i studiów doktoranckich Politechniki Rzeszowskiej, którzy mogą 

ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 w zw. z art. 102 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 

lipca  2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022, poz. 574 z 

późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. z 2018 

r. poz. 2468) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie wyłaniania grupy najlepszych  absolwentów studiów wyższych i 

studiów doktoranckich Politechniki Rzeszowskiej, którzy mogą ubiegać się o 

umorzenie kredytu studenckiego, wprowadzonym zarządzeniem nr 117/2020 

Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu wyłaniania grupy 

najlepszych absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich Politechniki 

Rzeszowskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego (dalej 

Regulamin), wprowadza się następujące zmiany:  

1)  w § 2 uchyla się ust. 4;  

2)  w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„4.Zaświadczenie o zakwalifikowaniu danego absolwenta do odpowiedniej grupy 

najlepszych absolwentów sporządza na wniosek zainteresowanego właściwy 

wydział, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

Zaświadczenie generuje właściwy wydział w Uniwersyteckim Systemie Obsługi 

Studiów (USOS),  a następnie przekazuje do podpisu rektora.” 



 

3) załącznik nr 4 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszego zarządzenia 

§ 2 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam prorektorowi ds. studenckich. 

§ 3 

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 117/2020 Rektora Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 listopada 2020 r. pozostają bez 

zmian. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

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

  

 

Otrzymują:  

- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni



 

Załącznik do zarządzenia nr 32/2022  

Rektora PRz z dnia 20 kwietnia 2022 r  

……………………………………………. 

  pieczęć uczelni  

Rzeszów, dnia ………………………. r. 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

al. Powstańców Warszawy 12  

35-959Rzeszów 

tel. 17865 51 00  

ZAŚWIADCZENIE 

Zaświadcza się, że Pan(i) .................................................................................................................. 

        imiona i nazwisko 

........................................................................................................................................................... 

PESEL, a w przypadku jego braku rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

nazwa państwa, które wydało ten dokument 

.................................... 
  data urodzenia 

w roku akademickim |___|___|___|___| / |___|___|___|___|  

ukończył(a) kształcenie w grupie od |___|,|___|___| % do |___|___| % najlepszych absolwentów 

|___| studiów pierwszego stopnia  

|___| studiów drugiego stopnia  

|___| studiów doktoranckich* 

kierunek studiów / dyscyplina naukowa: ………………………………………………………….. 

i ma prawo do umorzenia |___|___| % kwoty kredytu studenckiego wypłaconego w okresie  tych studiów 

– pozostałej do spłaty na dzień złożenia przez kredytobiorcę wniosku do banku 

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

  (miejscowość,  data)      (pieczęć imienna i podpis rektora albo 

         osoby przez niego upoważnionej) 

Numer rejestru ……………………. 

* Odpowiednie oznaczyć symbolem „X” 
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