
Załącznik nr 15 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej  
dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 września 2015 r. 

(zarządzenie nr 38/2015 Rektora PRz z 30.09.2015 r.) 
 

 

        Rzeszów, ………………………………. 
 
Imię Nazwisko    ………………………..                                 
Kierunek studiów (program*): ……………………….. 
Rok/semestr (etap*):    ……………………….. 
Poziom studiów (rodzaj*):        ………………………..  email: nr_albumu@stud.prz.edu.pl  
Forma studiów (tryb*):            ……………………….. 
Telefon:         ……………………….. 
Adres:                  ………………………..  numer indeksu: ................................ 
               

 
Odwoławcza Komisja Stypendialna  
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza 

  
 
 

Wniosek kontynuacja o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych 
studentów na semestr …........................... 20xx/xx 

 
Na podstawie § 30 - 38 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 września 2015 r.,uprzejmie proszę o przyznanie stypendium Rektora 
dla najlepszych studentów na semestr ............ 20xx/xx na podstawie następujących osiągnięć: 

 
I. Średnia ocen 

W poprzednim roku akademickim osiągnęłam/ąłem średnią ocen ……. (Punkty: XX,XXX), obliczoną na 
podstawie rankingu o nazwie: stypendium rektora za rok …., program …….., aktualny rok studiów 
…… z kodem: ............................ . 

 
II. Osiągnięcia naukowe 

L.p. Typ osiągnięcia Osiągnięcie Punkty 

1.   XX,XXX 

 

III. Osiągnięcia artystyczne 

L.p. Typ osiągnięcia Osiągnięcie Punkty 

1.   XX,XXX 

 

IV. Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

L.p. Typ osiągnięcia Osiągnięcie Punkty 

1.   XX,XXX 

 
V. Osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym 

L.p. Typ osiągnięcia Osiągnięcie Punkty 

1.   XX,XXX 

 

Suma uzyskanych punktów: XX,XXX 

 
VI. Załączniki: 

Dokumenty potwierdzające każde wpisane osiągnięcie. 
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Świadomy/a odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że: 
1) dane, takie jak średnia ocen, dodatkowe osiągnięcia, wykazana olimpiada 

przedmiotowa o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,  podane we 
wniosku w semestrze   ................. w roku akademickim 20xx/20xx nie uległy zmianie, 

2) przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) i inne dokumenty dołączone do 
wniosku w semestrze .................. w roku akademickim 20xx/xx są zgodne ze stanem faktycznym, 

3) nie wystąpiły/wystąpiły zmiany mające wpływ na prawo do stypendium rektora (np. 
udzielony urlop dziekański, zawieszenie w prawach studenta, itp.). 

 

VII. Oświadczenie 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, aż do wydalenia z Uczelni i obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pomocy 
materialnej oświadczam, że przedstawione we wniosku informacje i dane oraz załączone do wniosku 
dokumenty, dotyczące wnioskowanego świadczenia pomocy materialnej są kompletne i zgodne ze stanem 
faktycznym. 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującym „Regulaminem przyznawania świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej” z dnia 29 września 2015 r. 

 
Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Politechnikę  Rzeszowską  danych  osobowych  
zawartych  we wniosku i przyjmuję do wiadomości, iż: 

 
1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Politechnika  Rzeszowska  im.  Ignacego  Łukasiewicza  
z  siedzibą  przy  al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. 
2. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w celu wskazanym we wniosku. 
3. Posiadam prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
rozpatrzenia wniosku. 

 
Zgodnie z art. 184 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 
r. poz. 572, z późn. zm.) świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
oświadczam, że nie będę pobierał/a stypendium rektora na innym kierunku niż 
..................................................................... . Oświadczam również, że nie będę pobierał/a świadczeń pomocy 
materialnej na innej uczelni niż Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. 

 
 
 
 
 
   Rzeszów, ...................                                                                                    .................................................... 
                                                                                                                                        Podpis studenta 
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* nazwy stosowane w systemie USOS 
 


