
 

_____________________________________________________ 

/Nazwisko i imię, PESEL/ 

_____________________________________________________ 

/Dokładny adres zamieszkania/ 

_____________________________________________________ 

/Adres do korespondencji, jeśli inny niż adres zamieszkania/ 

_____________________________________________________ 

/Numer telefonu, adres e-mail/ 

_____________________________________________________ 

/Instytut, kierunek studiów/ 

_____________________________________________________ 

/Nr albumu, rok studiów, forma studiów(stacjonarne/niestacjonarne), poziom studiów (I°/II°) 
 

 
Nr rachunku 

studenta 
                          

      
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPS ZYCH STUDENTÓW   

- na rok akademicki 20__/20__ (nabór zimowy) 

- na semestr letni 20__/20__ i semestr zimowy 20__/20__ (nabór letni) 

 

Proszę o przyznanie mi stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie: 

 

        Średniej ocen (załącznik A) 

        Osiągnięć naukowych (załącznik B) 

        Osiągnięć artystycznych (załącznik C) 

        Wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (załącznik D) 

 

Laureat olimpiady międzynarodowej/laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej 

o zasięgu ogólnopolskim** , o których mowa w przepisach o systemie oświaty 

(załącznik E) 

 

OŚWIADCZENIA STUDENTA  
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 §1 k. k.) oraz za przestępstwo określone 
w art. 286 kk – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.) oświadczam, że: 

1) Dokumenty dołączone do wniosku stanowią komplet dokumentacji poświadczającej uzyskane osiągnięcia naukowe, artystyczne, 
sportowe, a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku otrzymania świadczeń pomocy materialnej 
niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w oparciu o nieprawdziwe lub niepełne dane zobowiązuję się do zwrotu niesłusznie 
pobranych kwot świadczeń. Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącenie świadczeń nienależnie pobranych z otrzymywanych 
stypendiów. 

2) Zapoznałem/am się z „Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu”  

3) Zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842 
z późn. zm.)1 i oświadczam, że nie ubiegam się/ubiegam się**  o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na innym 
kierunku studiów (dotyczy również innych uczelni) oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania uczelni w przypadku 
uzyskania prawa do pobierania stypendium rektora dla najlepszych studentów na innym kierunku. 

4) Zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U .z 2016r., poz. 1842 
z późn. zm.)2 i oświadczam, że ukończyłem(am)/nie ukończyłem(am)**  dotychczas żadnego kierunku studiów. Jeśli TAK, 
podać nazwę uczelni, poziom studiów, kierunek, rok ukończenia 

                                                 
1 Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, 
stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 
**  właściwe podkreślić 
2 Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, 
chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż 
przez okres trzech lat. 

 
 

 _____________      ________________________                   
    Data wpływu                   Podpis osoby 
                 przyjmującej wniosek 
 

Odwoławcza Komisja Stypendialna 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Techniczno - Ekonomicznej 

im. ks. Bronisława Markiewicza 
w Jarosławiu 

w 

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej  
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza  w Jarosławiu 

 

 

 

 

 

 
Dotyczy tylko studentów 
przyjętych na pierwszy 
rok studiów w roku 
złożenia egzaminu 
maturalnego 



_______ 

 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
5) Zapoznałem/am się z treścią art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r.  poz. 1842 

z późn. zm.)3 
6) Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława 
Markiewicza w Jarosławiu dla celów stypendialnych 

7) Jestem/nie jestem* kandydatem na żołnierza zawodowego/żołnierzem zawodowym podejmującym studia na podstawie skierowania 
przez właściwy organ wojskowy*. Otrzymuj ę/nie otrzymuję* pomocy  w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów  
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Jestem/nie jestem* funkcjonariuszem służb państwowych w służbie 
kandydackiej/funkcjonariuszem służb państwowych podejmującym studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego 
przełożonego i otrzymuję pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie*. 
 
 

Jarosław, dnia ________________     ____________________________ 
                                                              (czytelny podpis studenta)    

 

INFORMACJE O ŚREDNIEJ OCEN STUDENTA 
(wypełnia upoważniony pracownik) 

 

 

 

Średnia ocen z zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów w roku akademickim 20 __/20 __  -  

 

         

     

 

 

CZĘŚĆ A (wypełnia student, oprócz studentów I roku studiów I°, będących laureatami olimpiad międzynarodowych albo laureatami lub 
finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim) 
 

I.  Średnia ocen z ostatniego zaliczonego roku studiów 

a) Średnia arytmetyczna ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów, do dwóch miejsc po 

przecinku – obliczona w oparciu o oceny z przedmiotów wyszczególnionych w załączniku A: 

 
 _______ 

 
  ____________________________ 

                                                                                (czytelny podpis studenta)    

 

 

 

CZĘŚĆ B (wypełnia student, jeśli dotyczy)  

I.  Osiągnięcia naukowe (załącznik B) 

II.  Osiągnięcia artystyczne (załącznik C) 

III.  Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (załącznik D) 

IV.  Laureat olimpiady międzynarodowej/ laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu 

ogólnopolskim** , o których mowa w przepisach o systemie oświaty (załącznik E) 

 

 

                                                 
3 O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych  
w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

__________________________________ 
           Podpis i pieczątka osoby upoważnionej      
 



Uwaga! Student wraz z wnioskiem składa 
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku  

                      - (zał. nr 5 do Regulaminu) - 
 

 

 

 

1. W części A, pkt. I b)  należy wpisać średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych  
w ostatnim zaliczonym roku studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z przedmiotów 
wyszczególnionych w Załączniku A. Obliczamy ją sumując wszystkie oceny z całego ostatniego zaliczonego 
roku studiów wpisane do indeksu, również z egzaminów i zaliczeń poprawkowych, i dzielimy przez liczbę ocen. 
Nie należy liczyć średniej ocen osobno z dwóch semestrów i potem wyliczać z tego średniej z roku!  
W przypadku studentów I roku studiów IIº, dla których ostatni rok studiów trwał jeden semestr, średnią ocen 
oblicza się z ostatniego semestru studiów! 
UWAGA!  - Zaliczenie warunkowe roku lub semestru nie uprawnia do ubiegania się o stypendium rektora dla 
najlepszych studentów. 

2. Osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym w części B (odpowiednio Załącznik B, Załącznik C i Załącznik D) wniosku 
powinny być opisane w kolumnie nr 2 odpowiedniego Załącznika, zaś potwierdzenie osiągnięć wpisać należy 
w kolumnie nr 4. W kolumnie nr 1 należy wpisać SYMBOL osiągnięcia, zgodnie z załącznikiem nr 3a do 
Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. 
Bronisława Markiewicza w Jarosławiu - Rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, wykaz 
dokumentów potwierdzających osiągnięcia studenta oraz sposób przeliczania osiągnięć studenta na punkty. 

3. Laureaci olimpiady międzynarodowej/finaliści lub laureaci olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 
wypełniają jedynie załącznik E 

 
 
 



Z
ał
ąc

zn
ik

 A
 

Nazwa przedmiotu 
Forma zajęć 
[w/ćw/lab/ 

lek/sem/pr/zp/sam] 

Ocena 
(termin 

I) 
 

Ocena 
(termin 

II) 
Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć 
[w/ćw/lab/ 

lek/sem/pr/zp/sam] 

Ocena 
(termin 

I) 

Ocena 
(termin 

II) 

Lp Semestr I (zimowy/letni) Semestr II (zimowy/letni) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 Średnia ocen z całego roku studiów (wypełnia OKS)       _______  

Liczba punktów za średnią ocen (wypełnia OKS)       _______ pkt Jarosław, dnia ________________ 
   

___________________________ 
     (czytelny podpis studenta)        
 



Z
ał
ąc

zn
ik

 B
 

Osiągnięcia naukowe 

Data 
zdarzenia 

(czas i 
miejsce 
trwania) 

Sposób potwierdzenia (załączniki) Uwagi OKS 

Liczba 
punktów 
(wypełnia  

OKS) 

Symbol 2 3 4 5 6 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

Suma punktów za osiągnięcia naukowe ______ pkt 

 

 

Jarosław, dnia ________________ 
   

___________________________ 
    (czytelny podpis studenta)        
 



Z
ał
ąc

zn
ik

 C
 

Osiągnięcia artystyczne 
Data zdarzenia 
(czas i miejsce 

trwania) 
Sposób potwierdzenia (załączniki) Uwagi OKS 

Liczba 
punktów 
(wypełnia 

OKS) 

Symbol 2 3 4 5 6 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

 
Suma punktów za osiągnięcia artystyczne 

______ pkt 

 

 
Jarosław, dnia ________________ 
   

___________________________ 
     (czytelny podpis studenta)        
 



Z
ał
ąc

zn
ik

 D
 

Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie  
międzynarodowym lub krajowym  

 

Data zdarzenia 
(czas i miejsce 

trwania) 
Sposób potwierdzenia (załączniki) Uwagi OKS 

Liczba 
punktów 
(wypełnia 

OKS) 

Symbol 2 3 4 5 6 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

     ______ pkt 

Suma punktów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym ______ pkt 

 

Jarosław, dnia ________________ 
   

___________________________ 
     (czytelny podpis studenta)        
 



Załącznik E  

(dotyczy tylko studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo 

laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty) 
 

Rok złożenia egzaminu maturalnego - _____________ 

 

Jestem: 

 

         Laureatem olimpiady międzynarodowej 

 Laureatem olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 

 Finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 

 

Uzyskane miejsce - _______________ 

Pełna nazwa olimpiady ______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Organizator olimpiady ______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Termin olimpiady __________________________________________________________________________________________________ 

 

Załączniki potwierdzające uczestnictwo, uzyskany tytuł i miejsce w olimpiadzie: 

1) _________________________________________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna 

 

Student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego: 

        TAK 

         NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Jarosław, dnia ________________ 
   

 

 

 

 

___________________________ 
      (czytelny podpis studenta)        
 

__________________________________ 
   Podpis i pieczątka osoby upoważnionej     
 

Jarosław, dnia ________________ 
   



 

CZĘŚĆ C (wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna)  

1. Punktacja 

 

Ostatni 
zaliczony rok 

studiów 

 

Uzyskana 
średnia ocen 

 

Liczba uzyskanych punktów 

Średnia ocen 
Osiągnięcia 
naukowe  

Osiągnięcia 
artystyczne 

Wysokie 
wyniki 

sportowe 

Łączna liczba 
uzyskanych 

punktów 

_______ _______ _______pkt _______pkt _______pkt _______pkt _______pkt 

 

2. Ustalenie miejsca na liście rankingowej (dotyczy studentów II, III i IV roku studiów I° i studentów I roku studiów IIº) 

Na podstawie uzyskanej liczby punktów ustalono miejsce na liście rankingowej: _______ 

 

3. Laureaci/finali ści olimpiad:  

 
         Laureat olimpiady międzynarodowej 

 Laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 

 Finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 

 

4. Ustalenie miejsca na liście rankingowej (dotyczy studentów I roku studiów Iº) 

Miejsce na liście rankingowej (w oparciu o zasięg olimpiady, uzyskany tytuł  
i miejsce na olimpiadzie): _______ 

 

CZĘŚĆ D (wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna) 

 
Odwoławcza Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu ______________, decyzją nr ___________________________ 

postanowiła  

I. przyznać stypendium rektora dla najlepszych studentów  
 

Kwota 
przyznanego 
stypendium 

Okres przyznania stypendium 

Uwagi od 

(dd/mm/rrrr) 

do 

(dd/mm/rrrr) 

_________ zł _____________ ______________  

 

II. nie przyznać stypendium rektora dla najlepszych studentów 
 

              uzyskane miejsce na liście rankingowej poza grupą 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów  

        inne przyczyny 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dnia ______________________ 

__________________________________ 
     Podpis i pieczątka osoby upoważnionej     
 

 

 
 

 
 

 


