
ZARZĄDZENIE Nr 33/2022 

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu Funduszu 

wsparcia dla studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, będących 

obywatelami Ukrainy, dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 409 ust. 2 pkt 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. 3 Statutu Politechniki Rzeszowskiej zarządzam, co następuje:  

§ 1  

1. Tworzy się Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Politechniki 

Rzeszowskiej, będących obywatelami Ukrainy, dotkniętych skutkami wojny 

w Ukrainie. 

2. Funduszowi wsparcia dla studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, 

będących obywatelami Ukrainy, dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie nadaje się 

Regulamin w brzmieniu określonym w załączniku 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



Załącznik do zarządzenia nr 33/2022  

Rektora PRz z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

Regulamin Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Politechniki 

Rzeszowskiej, będących obywatelami Ukrainy, dotkniętych skutkami wojny 

w Ukrainie  

§ 1  

1. Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, 

będących obywatelami Ukrainy, dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie, zwany dalej 

„Funduszem”, tworzy się z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia, zwanego dalej 

„zapomogą”.  

2. Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, 

będących obywatelami Ukrainy, dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie, tworzy się: 

1) ze środków pochodzących z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 1775/29 wpisanej do Księgi Wieczystej nr 

RZ1Z/00072509/9 w wysokości do 15 000 zł w skali roku; 

2) z wpłat osób fizycznych i osób prawnych.  

3. Uczelnia prowadzi dla utworzonego funduszu wyodrębnioną księgowość oraz 

rachunek bankowy. 

4. Rektor decyduje o przekazaniu w danym roku środków na Fundusz. 

5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o studencie należy przez to 

rozumieć osobę kształcącą się na studiach wyższych od dnia złożenia ślubowania do 

dnia złożenia egzaminu dyplomowego. 

6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o doktorancie należy przez to 

rozumieć doktoranta – osobę kształcącą się na studiach doktoranckich przyjętą na 

studia przed rokiem akademickim 2019/2020 lub osobę kształcącą się w szkole 

doktorskiej nauk inżynieryjno – technicznych. 

§ 2  

1. Student lub doktorant, będący obywatelem Ukrainy, może ubiegać się o 

przyznanie zapomogi, w przypadku gdy:  



1) znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w związku z konfliktem 

zbrojnym toczącym się w kraju jego stałego miejsca zamieszkania lub kraju 

zamieszkania członka jego najbliższej rodziny, w szczególności związanej z utratą 

źródła utrzymania, koniecznością opuszczenia miejsca zamieszkania przez niego 

lub członków jego najbliższej rodziny i poniesienia związanych z tym kosztów, 

śmiercią członka rodziny (rodziców/rodzeństwa) oraz  

2) nie spełnia warunków do otrzymania zapomogi w rozumieniu ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Regulaminu świadczeń dla 

studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r. z późn. zm.  

2. Zapomogę z Funduszu można otrzymać jeden raz.  

§ 3  

1. Wniosek o przyznanie zapomogi należy wypełnić w formie papierowej w 

terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia uprawniającego do przyznania 

zapomogi. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej.  

3. Wniosek należy złożyć w Biurze Pomocy Materialnej dla studentów 

Politechniki Rzeszowskiej. 

§ 4  

1. Wysokość zapomogi jest ustalana indywidualnie.  

2. Zapomoga może podlegać zwolnieniu z opodatkowania, o ile zostaną 

spełnione przesłanki z art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).  

3. Zapomoga wypłacana jest jednorazowo na rachunek bankowy wnioskodawcy 

wskazany we wniosku.  

4. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku rachunek bankowy 

prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej.  



§ 5  

1. Zapomogę przyznaje Rektor Politechniki Rzeszowskiej.  

2. Rozstrzygnięcie Rektora Politechniki Rzeszowskiej dotyczące przyznania lub 

odmowy przyznania zapomogi jest ostateczne.   

§ 6  

1. Student lub doktorant zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie w całości 

wypłaconą zapomogę w przypadku ujawnienia okoliczności wykluczających 

przyznanie świadczenia.  

2. Nienależnie pobraną zapomogę należy zwrócić na wskazany rachunek 

bankowy Funduszu.   

§ 7  

W przypadku likwidacji Funduszu środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym 

rachunku bankowym Funduszu przekazuje się do budżetu Politechniki Rzeszowskiej.  

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



Załącznik do Regulaminu Funduszu wsparcia dla studentów  

i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, będących obywatelami Ukrainy,  

dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

(zarządzenie nr 33/2022 Rektora PRz z dnia 21 kwietnia 2022 r.) 

Rzeszów, ……………………… 

imię nazwisko    ……………………….. 

kierunek (program):  ……………………….. 

rok/semestr (etap):    ……………………….. 

poziom studiów (rodzaj):  ………………………..  

forma studiów (tryb):  ……………………….. 

telefon:          ……………………….. 

adres:                  ……………………….. 

nr albumu:    ………………………..  

Rektor  

Politechniki Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza 

Wniosek o przyznanie zapomogi 

Na podstawie Regulaminu Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Politechniki 

Rzeszowskiej, będących obywatelami Ukrainy, dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie z dnia 21 

kwietnia 2022 r., uprzejmie proszę o przyznanie zapomogi z powodu:  

Treść uzasadnienia 

W bieżącym roku akademickim: 

ubiegałem się o zapomogę: ………. 

otrzymałem zapomogę: ………….. 

ubiegałem się o zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia : …………. 



Uzasadnienie wniosku: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Załączniki: 

Oświadczenie o sytuacji studenta i rodziny studenta 

 Proszę o dokonanie przelewu zapomogi na następujące konto bankowe: 

Nazwa i adres banku: 

Nr 
rachunku 

                          

OŚWIADCZENIE 

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

odpowiedzialności dyscyplinarnej, aż do wydalenia z Uczelni i obowiązku zwrotu nienależnie 

pobranego świadczenia oświadczam, że przedstawione we wniosku informacje i dane oraz 

załączone do wniosku dokumenty, dotyczące wnioskowanego świadczenia są kompletne i 

zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującym Regulaminem Funduszu wsparcia dla 

studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, będących obywatelami Ukrainy, dotkniętych 

skutkami wojny w Ukrainie z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

Rzeszów, ...................  

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

  (podpis studenta) 
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