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Zarządzenie Nr 129/20 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 13 października 2020 roku  

 

w sprawie wyróżnień Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

dla studentów za osiągnięcia w roku akademickim 2019/2020 

 
Na podstawie § 47 ust. 2 Regulaminu Studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz umowy  

nr MNiSW/2020/190/DIR/DID z 18 marca 2020 roku oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W roku akademickim 2020/2021, studentom Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

wyróżniającym się w roku akademickim 2019/2020:  

1) bardzo dobrymi wynikami w nauce (znajdującym się na dwóch pierwszych miejscach na 

liście rankingowej najlepszych studentów: studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - lista rankingowa uporządkowana jest 

według wysokości średniej ocen z toku studiów, zaczynając od najwyższej średniej) oraz   

2) wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków i aktywną postawą (otrzymali pozytywną 

opinię właściwego Kierownika Zakładu w zakresie wzorowego wypełniania 

obowiązków, aktywnej postawy działalności naukowej, organizacyjnej lub wyróżnili się 

pracą społeczną na rzecz Uczelni i środowiska),  

Rektor przyznaje dofinansowania o wartości 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset 

złotych zero groszy), z przeznaczeniem na wykorzystanie w formach wsparcia podnoszących 

kluczowe kompetencje na rynku pracy. Zakres formy wsparcia powinien mieć związek z 

kierunkiem studiów lub podnosić znajomość języka obcego i może  być realizowany również 

on_line. 

§2.  

Studenci niespełniający warunku, o którym mowa w § 1 pkt 2 zarządzenia nie są uprawnieni do 

otrzymania wyróżnienia, a ich miejsce zajmuje kolejny student na liście rankingowej, z 

zastrzeżeniem, że średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2019/2020 nie może być niższa 

niż 4,0.  

§3.  

1. Osoba wyróżniona zobowiązana jest przedłożyć rachunek/fakturę za formę wsparcia w 

terminie do 30 listopada 2020 roku, pod rygorem utraty wyróżnienia.   

2. W sytuacji niewykorzystania dofinansowania, niewykorzystania dofinansowania w 

pełnej wysokości lub nieprzyznania wszystkich dofinansowań środki te zostaną 

przesunięte na realizację kolejnych etapów budżetu przedsięwzięcia.   



 

§4.  

Przyznanie wyróżnień Rektora następuje na wniosek Kierownika Zakładu, który to wniosek 

powinien być złożony do Prorektora ds. nauczania i studentów. Do wniosku Kierownik 

Zakładu zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań o jakich 

mowa, w § 1 pkt 1 i pkt 2 zarządzenia.  

§5.  

Informacje o przyznaniu wyróżnień publikuje się do 15 października 2020 roku.   

 

§6.  

1. Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie faktury/rachunku, wskazującej PUZ 

we Włocławku jako płatnika oraz dopisaniem imienia i nazwiska studenta 

wykorzystującego dofinansowanie. Faktura/rachunek zostanie przedłożona w Kancelarii 

Uczelni, ul. 3 Maja 17 lub przesłana na adres kancelaria@puz.wloclawek.pl. 

2. Brak przedłożenia rachunku/faktury przez wyróżnionego za formę wsparcia do 30 

listopada 2020 roku skutkować będzie nieopłaceniem rachunku/faktury przez Państwową 

Uczelnię Zawodową we Włocławku.   

 

§7.  

Kwotę 42.000 złotych (czterdzieści dwa tysiące złotych) na przyznanie wyróżnień Rektora za 

osiągnięcia studentów w roku akademickim 2019/2020 przeznacza się ze środków na realizację 

Zadania nr 6 - Dodatkowe zajęcia dla studentów wykraczające poza podstawę programową 

realizowanego przez Państwowa Uczelnię Zawodową we Włocławku w ramach „Dydaktycznej 

Inicjatywy Doskonałości”.   

 

§8. 

1. Wykonanie powierza się Koordynatorowi przedsięwzięcia oraz Kwestorowi. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania  

i studentów. 

§9. 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2020 roku. 

 

Rektor  

Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz  
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