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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

 

  
Rektor/ Komisja Stypendialna 

  

 Imię i nazwisko 

 
Nr albumu       

 

 

 

 

 

 Kierunek studiów  

   

 

 Adres e-mail 

(-) -- -- 

 Stacjonarny telefon kontaktowy  Komórkowy telefon kontaktowy 

Adres stałego zamieszkania:  
 

ul. ………………………………………………………..…… 
 

  -    …………………….…………….. 
 

Adres do korespondencji: (wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż zamieszkania) 
 

ul. ………………………………………………..…… 
 

  -    ……………………………. 
 

 

 Wniosek studenta (nie dotyczy I roku studiów I stopnia) 

 

                 Uprzejmie proszę o przyznanie mi stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 w oparciu o średnią 

ocen, osiągnięcia sportowe, naukowe, artystyczne uzyskane w poprzednim roku studiów, które przedstawiam w 

niniejszym wniosku.*          

 Wniosek studenta I roku studiów I stopnia  

(student wypełnia stronę 1 i 5 wniosku oraz dołącza do wniosku dokument potwierdzający uzyskane osiągnięcie) 

                 Uprzejmie proszę o przyznanie mi stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 

20.…./20...... w związku z tym, iż rozpoczynam studia w roku, w którym złożyłem egzamin maturalny i jestem  

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**.  

 

Proszę o dokonywanie przelewu kwoty przyznanego stypendium na rachunek bankowy(jeśli nie uległ zmianie proszę wybrać: bez zmian): 

 

Konto bez zmian   

 
nr 

konta   -     -     -     -     -     -        

 

 

 

Białystok, dnia……………………………                                                                                        ................................... 

                                                                                           / p od p i s  s t u d en t a /  

                                                                        
 Wypełnia pracownik Dziekanatu 

  

 

…………………………………………………….. 

Data złożenia wniosku w Dziekanacie Wydziału 

 

 

…………………………………………………………. 

Pieczęć i podpis  pracownika Dziekanatu Wydziału 

* w przypadku studentów I roku studiów II stopnia przez ostatni rok studiów rozumie się ostatni rok studiów I stopnia 

ewentualnie ostatni semestr, jeżeli ostatni rok trwał semestr, przy czym  o stypendium mogą ubiegać się wyłącznie 

studenci kontynuujący kształcenie na studiach II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia  

** podkreślić właściwe    UWAGA – warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól 

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora (dla studentów)  

w roku akademickim 2019/2020 
 

Forma 
studiów 

stacjonarne  Rok studiów 

niestacjonarne   

Stopień 

studiów 

I stopień  

II stopień  
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OSIĄGNIĘCIA UZYSKANE NA POPRZEDNIM ROKU STUDIÓW  
Uwaga - każda strona winna zostać podpisana przez studenta czytelnym podpisem.  

OSIĄGNIĘCIA 
Liczba punktów 

do zdobycia 

Wypełnia student  

(wymienione przez studenta osiągnięcia wymagają 

udokumentowania, w kolumnie należy wpisać rodzaj 

dołączonego dokumentu) 

Potwierdzenie osiągnięć   
(w przypadku wypełnienia 

kolumny nr 3) 

Przyznana 

liczba 

punktów 

1 2 3 4 5 

Osiągnięcia naukowe 

1. Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym (na podstawie 

potwierdzenia pracownika, z którym student publikował lub 

opiekuna naukowego oraz kserokopii strony publikacji, na której 

wskazani są jej autorzy). W przypadku publikacji 

pokonferencyjnych punkty przyznawane są za udział w konferencji. 

(w kolumnie 3 należy wymienić tytuł publikacji oraz czasopisma) 

0/100 

 
…………………………… 

Podpis i pieczęć 

odpowiedniego 

pracownika  

 

2. Udział czynny w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, 

sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub 

publikacja pokonferencyjna (w kolumnie 3 należy podać nazwę 

wydarzenia oraz uzyskane osiągnięcie) 

 załącznik do wniosku 

 

3. Zajęcie od 1 do 7 miejsca, wyróżnienie lub zakwalifikowanie 

się w drodze eliminacji do finału w naukowych  

konkursach/festiwalach/olimpiadach o zasięgu międzynarodowym 

(w kolumnie 3 należy podać nazwę wydarzenia oraz zdobyte 

osiągnięcie) 

 załącznik do wniosku 

 

4. Udział czynny w ogólnopolskich konferencjach, sympozjach, 

sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub 

publikacja pokonferencyjna (w kolumnie 3 należy podać nazwę 

wydarzenia oraz uzyskane osiągnięcie) 
0/85 

 załącznik do wniosku 

 

5. Zajęcie od 1 do 5 miejsca, wyróżnienie lub zakwalifikowanie się w 

drodze eliminacji do finału w naukowych konkursach /festiwalach 

/olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim (w kolumnie 3 należy podać 

nazwę wydarzenia oraz zdobyte osiągnięcie) 

 załącznik do wniosku 

 

6. Udział czynny w regionalnych konferencjach, sympozjach, sesjach 

naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub 

publikacja pokonferencyjna (w kolumnie 3 należy podać nazwę 

wydarzenia oraz uzyskane osiągnięcie) 

7. Medalowe miejsce, wyróżnienie lub zakwalifikowanie się w drodze 

eliminacji do finału w naukowych 

konkursach/festiwalach/olimpiadach o zasięgu regionalnym. 

(w kolumnie 3 należy podać nazwę wydarzenia oraz zdobyte 

osiągnięcie) 

0/70  załącznik do wniosku 

 

8. Czynny udział (referat, poster, prezentacja multimedialna, 

wykonanie i analiza badań) w przedsięwzięciach naukowych 

realizowanych w ramach koła naukowego, agendy studenckiej. Na 

podstawie informacji potwierdzonej przez opiekuna koła 

naukowego, w przypadku agend studenckich przez pracownika 

Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki 

0/30   

 

 

Czytelny podpis studenta ……………………… 
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OSIĄGNIĘCIA 
Liczba punktów 

do zdobycia 

Wypełnia student  

(wymienione przez studenta osiągnięcia wymagają 

udokumentowania, w kolumnie należy wpisać rodzaj 

dołączonego dokumentu)  

Potwierdzenie osiągnięć   
(w przypadku wypełnienia kolumny nr 3) 

Przyznana liczba 

punktów 

1 2 3 4 6 

Osiągnięcia sportowe (potwierdza Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) 

1. Start na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach 

Świata, Mistrzostwach Europy lub 

Uniwersjadzie. (w kolumnie 3 należy podać 

zdobyte miejsce, rangę zawodów oraz 

dyscyplinę) 

0/100  

…………………………….. 

Podpis i pieczęć Kierownika SWFIS 

 

2. Klasa sportowa – mistrzowska międzynarodowa 

3. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej lub 

indywidualnej zdobyte na Mistrzostwach Polski 

organizowanych przez Polskie Związki Sportowe 

lub Akademickich Mistrzostwach Polski 

w klasyfikacji generalnej lub typów uczelni. 

(w kolumnie 3 należy podać zdobyte miejsce, 

rangę zawodów oraz dyscyplinę) 

0/95  

…………………………….. 

Podpis i pieczęć Kierownika SWFIS 

 

4. Klasa sportowa – mistrzowska 

5. Drugie lub trzecie miejsce w klasyfikacji 

drużynowej lub indywidualnej zdobyte na 

Mistrzostwach Polski organizowanych przez 

Polskie Związki Sportowe lub Akademickich 

Mistrzostwach Polski w klasyfikacji generalnej 

lub typów uczelni. (w kolumnie 3 należy podać 

zdobyte miejsce, rangę zawodów oraz 

dyscyplinę) 

0/85  

…………………………….. 

Podpis i pieczęć Kierownika SWFIS 

 

6. Klasa sportowa - pierwsza 

7. Punktowane (od czwartego do siódmego) miejsce 

w klasyfikacji drużynowej lub indywidualnej 

zdobyte na Mistrzostwach Polski 

organizowanych przez Polskie Związki Sportowe 

lub Akademickich Mistrzostwach Polski 

w klasyfikacji generalnej lub typów uczelni. 

(w kolumnie 3 należy podać zdobyte miejsce, 

rangę zawodów oraz dyscyplinę) 

 

0/75  

…………………………….. 

Podpis i pieczęć Kierownika SWFIS 

 

8. Klasa sportowa - druga 
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9. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej lub 

indywidualnej zdobyte w Podlaskiej 

Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej 

(warunkiem przypisania punktów za zajęcie 

miejsca w klasyfikacji drużynowej jest udział 

zawodnika w co najmniej 75% meczów) 

(w kolumnie 3 należy podać zdobyte miejsce 

oraz dyscyplinę) 

0/40  

…………………………….. 

Podpis i pieczęć Kierownika SWFIS 

 

10. Drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej lub 

indywidualnej zdobyte w Podlaskiej 

Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej 

(warunkiem przypisania punktów za zajęcie 

miejsca w klasyfikacji drużynowej jest udział 

zawodnika w co najmniej 75% meczów) 

(w kolumnie 3 należy podać zdobyte miejsce 

oraz dyscyplinę) 

0/30  

…………………………….. 

Podpis i pieczęć Kierownika SWFIS 

 

11. Trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej lub 

indywidualnej zdobyte w Podlaskiej 

Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej 

(warunkiem przypisania punktów za zajęcie 

miejsca w klasyfikacji drużynowej jest udział 

zawodnika w co najmniej 75% meczów) 

(w kolumnie 3 należy podać zdobyte miejsce 

oraz dyscyplinę) 

0/20  

…………………………….. 

Podpis i pieczęć Kierownika SWFIS 

 

 

 

Czytelny podpis studenta:………….. 
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OSIĄGNIĘCIA 
Liczba punktów do 

zdobycia* 

Wypełnia student  

(wymienione przez studenta osiągnięcia 

wymagają udokumentowania, w kolumnie 

należy wpisać rodzaj dołączonego dokumentu) 

Potwierdzenie osiągnięć   
(w przypadku wypełnienia 

kolumny nr 3) 

Przyznana liczba 

punktów 

1 2 3 4 5 

Osiągnięcia artystyczne 

1. Miejsce medalowe w artystycznych konkursach/festiwalach/ 

olimpiadach międzynarodowych (w kolumnie 3 należy podać nazwę 

wydarzenia oraz zdobyte osiągnięcie) 

0/100  załącznik do wniosku 
 

2. Miejsce medalowe w artystycznych konkursach/festiwalach 

/olimpiadach ogólnopolskich (w kolumnie 3 należy podać nazwę 

wydarzenia oraz zdobyte osiągnięcie) 

0/85  załącznik do wniosku 
 

3. Miejsce medalowe w artystycznych konkursach/festiwalach/ 

olimpiadach regionalnych (w kolumnie 3 należy podać nazwę 

wydarzenia oraz zdobyte osiągnięcie) 

0/70  załącznik do wniosku 
 

4. Publikacja książki artystycznej (np. albumu fotograficznego) 

(w kolumnie 3 należy podać tytuł publikacji) 
0/60  załącznik do wniosku 

 

5. Zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej 

(w kolumnie 3 należy podać tytuł publikacji) 
0/50  załącznik do wniosku 

 

6. Czynny udział w Chórze Politechniki Białostockiej (udział w 

przynajmniej 3 koncertach) 
0/40  załącznik do wniosku 

 

7. Udział dzieła artystycznego w wystawie, warsztacie, konkursie 

(w kolumnie 3 należy podać nazwę wydarzenia oraz zdobyte 

osiągnięcie) 

0/40  załącznik do wniosku 
 

 

Średnia ocen  
Liczba 

punktów do 

zdobycia 

Wypełnia student  

Średnia ocen z ostatniego roku studiów 
Potwierdzenie średniej ocen 

Przyznana liczba 

punktów 

 (średnia x 20) 

Średnią ocen od 3,9 (włącznie) należy 

przemnożyć przez 20 punktów  100  

 

 
……………………………….. 

Podpis i pieczęć imienna pracownika 
dziekanatu 

 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK DZIEKANATU        Czytelny podpis studenta ……………………… 
 

OSIĄGNIĘCIA Przyznana liczba punktów Podpis pracownika dziekanatu 

Naukowe  x 0,2  

 

Sportowe  x 0,2  

Artystyczne  x 0,2  

Średnia ocen x 20 punktów  x 0,4  

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW   
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OŚWIADCZENIE STUDENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 §1 Kodeksu Karnego – „Kto, w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ust. 1 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), oświadczam, że: 
dokumenty dołączone do niniejszego wniosku zawierają dane zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zapoznałem/am się: 
1. z treścią art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z póżn. zm) i 

oświadczam, że:  
- nie posiadam tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego 
- nie posiadam tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego (dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia) 
- dotychczas odbywałem studia przez okres ……. lat (liczy się każdy rozpoczęty semestr, w którym student odbywał studia, 
wlicza się w to również te semestry studiów, których student nie ukończył ponieważ został skreślony z listy studentów) 

 
2. z treścią Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej 
 

Białystok , dn. ........................................................                              .......................................................... 

                                                                                              Podpis studenta 

 
Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) 

  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka,  ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej 

Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl; 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za 

pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a. rozpatrzenia wniosku i przyznania stypendium rektora na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO; 
b. rachunkowości, 
c. generowania statystyk 

na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
d. windykacji należności i/lub obrony/dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni 

polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń przez administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na potrzeby ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a także 

innym podmiotom, którym dane będą musiały być  udostępnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, w szczególności przez 

okres wynikający z przepisów prawa, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

a. sprostowania danych; 
b. usunięcia danych; 
c. ograniczenia przetwarzania danych; 
d. przenoszenia danych; 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia wniosku i przyznania stypendium. Brak ich 

podania uniemożliwi Pani/Panu przyznanie stypendium.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa 

w art. 22 rozporządzenia. 

 

 

 

http://www.bip.pb.edu.pl/
mailto:rektorat@pb.edu.pl
mailto:iod@pb.edu.pl

