
 
        Rzeszów, ……………………… 
 
imi ę 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 wsparcia dla studentów i doktorantów Politechniki 
Rzeszowskiej dotkniętych skutkami wojny na Ukrainie z dnia ….. ……………. 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 
 
 
  

 

Załącznik do Regulaminu wsparcia dla studentów i doktorantów 
Politechniki Rzeszowskiej dotkniętych skutkami wojny na Ukrainie  
(zarządzenie nr 33/2022 Rektora PRz z dnia 21 kwietnia 2022 r.)  



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 wsparcia dla 
studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej dotkniętych skutkami wojny na 
Ukrainie z dnia ….. ……………. 2022 r. 
 
 
 
Rzeszów, ...................                  ...................................................        
         (podpis studenta) 
 

 
 

Klauzula informacyjna dla studenta składaj ącego wniosek: 
 
1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza  z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr 
tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl  
2. Inspektor Ochrony Danych  - kontakt pod nr telefonu 17 865 1775 lub e-mail: 
iod@prz.edu.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi wniosku o 
przyznanie zapomogi, w tym wypłaty i rozliczenia przyznanego świadczenia 
[podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit e RODO, w zw. z art.409 ust. 2 pkt 2  ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem wsparcia dla studentów i 
doktorantów Politechniki Rzeszowskiej dotkniętych skutkami wojny na Ukrainie]. 
4. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Wnioski bez 
wymaganych danych osobowych nie będą rozpatrywane. 
5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom 
działającym na zlecenie Administratora, np. obsługa prawna, podmiot świadczącemu 
usługi IT. 
6. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przepisami prawa. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi wniosku 
stypendialnego. Po tym czasie dane osobowe będą archiwizowane przez okres 
zgodny z instrukcją kancelaryjną Politechniki Rzeszowskiej. Po upływie okresu 
przechowywania dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 
8. Posiadasz prawo do: 

a) żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa, 
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy u. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

9.  Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom 
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 


