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Załącznik nr 5 do Regulaminu   

 

 

  Rektor 

 
 

nr  albumu:      

  

 Imię i nazwisko 

    

 Dyscyplina naukowa Rok  studiów 

  

 Adres e-mail* 

(-) -- -- 

 

 Stacjonarny telefon kontaktowy  Komórkowy telefon kontaktowy  

Adres stałego zameldowania:  
 

ul. ……………………………………………………………..…… 
 

  -    …………………….…………………. 
 

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

ul. …………………………………………………..…… 
 

  -    ……………………………. 
 

 

 Wypełnia doktorant  

Proszę o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów. 

Uzasadnienie Wypełnia doktorant 
Potwierdza pracownik 

wydziału 

1. w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskałem/am średnią 
ocen (ważoną) 

……..................   TAK   NIE 

2. w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium wykazałem/łam się 
postępami w przygotowaniu pracy doktorskiej oraz udokumentowałem/łam postępy w 
pracy naukowej, w tym: 

  

a) przynajmniej jedną publikacją zarejestrowaną w bazie Biblioteki PB,   TAK   NIE   TAK   NIE 

b) czynnym udziałem w konferencji krajowej lub międzynarodowej,    TAK   NIE   TAK   NIE 

c) złożeniem wniosku patentowego.   TAK   NIE   TAK   NIE 

3. zaliczyłem/zaliczyłam bez wpisu warunkowego rok studiów i nie powtarzam roku   TAK   NIE   TAK   NIE 

4. złożyłem/am w terminie określonym przez dziekana:    

a) sprawozdanie z postępów w pracy,    TAK   NIE   TAK   NIE 

b) indywidualny program studiów do zrealizowania w kolejnym semestrze,   TAK   NIE   TAK   NIE 

c) ocenę realizacji zajęć dydaktycznych.   TAK   NIE   TAK   NIE 

Do wniosku dołączam: 
1. …………………………………………………………………………...……………………………... 
2. ………………………………………………………………………………...………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

pieczęć i podpis pracownika 
wydziału 

 

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

podpis doktoranta 

 Proszę o dokonywanie przelewu kwoty przyznanego stypendium na następujący rachunek bankowy: 

w Banku .................................................................................................................................................................................................. 
 
Białystok, dnia……………………………                                                                                                        ................................................................................ 

                                                                                               / p o d p i s  d o k to ra n ta /  

nr konta                           

 
UWAGA - wniosek nie wypełniony w całości nie będzie przyjmowany 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora (dla doktorantów) w roku akademickim 20..../20….. 
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OŚWIADCZENIE DOKTORANTA 

 
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 przedstawione we wniosku informacje oraz 
dołączona do wniosku dokumentacja są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zapoznałem/am się: 
 
1. z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i 

potwierdzam, że kształcę się/nie kształcę się1) na innych studiach doktoranckich (podać jakich) …………………………….. w uczelni (podać 

jakiej) …………………………………………………. na ………. roku (podać którym) i że stypendium, o które ubiegam się w niniejszym wniosku 

będę pobierał/a tylko na jednych studiach doktoranckich.  

2. z treścią Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej i oświadczam, że nie posiadam stopnia doktora. 

1) niewłaściwe skreślić             

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

                                                                               Podpis doktoranta 

 

 

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

