
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
      

Rzeszów, …………………………… 
 
Imi ę Nazwisko    ………………………..                                 
Dyscyplina (program*):  ……………………….. 
Rok/semestr (etap*):    ……………………….. 
Poziom studiów (rodzaj*):        ………………………..         email: (d)nr_albumu@stud.prz.edu.pl  
Forma studiów (tryb*):            ……………………….. 
Telefon:         ……………………….. 
Adres:                  ………………………..         numer wniosku: ....................... 
     

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla doktorantów 
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

  
Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na semestr …...........................  

w roku akademickim 20xx/xx 
 

Na podstawie § 39 - 41 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki 
Rzeszowskiej z dnia 29 września 2017 r., uprzejmie proszę o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na semestr 
............ 20xx/xx na podstawie: 

 
I. Średnia ocen (dotyczy doktorantów od drugiego roku studiów) 
W poprzednim roku akademickim osiągnęłam/ąłem średnią ocen ……. obliczoną na podstawie rankingu o nazwie: stypendium dla 
najlepszych doktorantów za rok  …., program …….., aktualny rok studiów …… z kodem: ............................ . 
Oświadczam, że uzyskane wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w roku akademickim 20xx/xx nie są 
niższe niż dobre. 
 
II. Uzyskany wynik postępowania rekrutacyjnego (dotyczy doktorantów pierwszego roku studiów) 
………………………………………………………………………………. 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że: 

1) dane,  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 dla najlepszych doktorantów (np. 

zawieszenie w prawach doktoranta, itp.)
Załączniki 
   1.Ocena dotycząca postępów w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej 
   2.Ocena dotycząca zaangażowania w pracy dydaktycznej  

 

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 
i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej” z dnia 29 września 2017 r.  
 
Zgodnie z art. 184 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie będę pobierał/a stypendium 
socjalnego na innym kierunku/dyscyplinie niż ............................................................... . Oświadczam również, że nie będę pobierał/a 
świadczeń pomocy materialnej na innej uczelni niż Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. 
 
Rzeszów, ...................                     ...................................................         
                 Podpis doktoranta 
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Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 49/2018 
Rektora PRz z dnia 17 września 2018 r.  

Załącznik nr 19 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 września 2017 r. 

 (zarządzenie nr 56/2017 Rektora PRz z dnia 29 września 2017 r.) 



 
 
 
 
Zgodnie z art. 39[1] § 1 pkt 3) Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2017, poz. 1257), wyrażam  zgodę na doręczanie 
pism w postępowaniu o przyznanie stypendium socjalnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) i wskazuję następujący 
adres elektroniczny ………………..**  
 
Rzeszów, ...................                     ...................................................         
                  Podpis doktoranta 
 
 
Zgodnie z art. 13 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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 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. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wskazanym w niniejszym wniosku na podstawie art. 199 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).  
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane. Odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 
prawa ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

7. Niniejsze dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, w celu udokumentowania przebiegu toku studiów.  
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE.L 2016 Nr 119, s. 1) 

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w „Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej” z dnia 29 września 2017 r., konsekwencją takiego 
przetwarzania będzie decyzja administracyjna dotycząca przyznania/odmowy przyznania świadczenia pomocy materialnej. 
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* nazwy stosowane w systemie USOS 
** adresem elektronicznym jest konto email na serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej. Konto email na 
serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej jest zakładane i aktywowane automatycznie dla wszystkich 
studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, zgodnie z Regulaminem korzystania ze Studenckich Kont Pocztowych 
Politechniki Rzeszowskiej. 


