
Załącznik nr 9 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2022/2023 

   

 

 

Warszawa, dnia ____/____/20__  

 
 

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA 

________________________________ 

________________________________ 
 

                                 Wypełnia dziekanat lub komisja stypendialna 
 

Wniosek  

o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów 

Wydział  

Nazwisko  Imiona  

Nr legitymacji  Nr PESEL  

Adres zameldowania 

Miejscowość  Kod pocztowy  Obywatelstwo  

Ulica  Nr domu  Lokal  

Adres e-mail  Telefon  Studia: stacjonarne/niestacjonarne* 

Rok studiów  Dyscyplina studiów  

Numer konta bankowego                           

 

 

Liczba punktów za działalność naukową  

Liczba punktów za osiągnięcia artystyczne  

Liczba punktów za wyniki sportowe  

Suma punktów  

Wypełnia komisja stypendialna 

 

Uwagi komisji: 

Przyznać* stypendium rektora na ______ miesięcy. 

Nie przyznać* stypendium rektora z powodu: 

  

Data Podpis  

  

Nr wniosku  Rok akademicki 2022/2023 

Data wpłynięcia ____/____/20____ 

Podpis osoby przyjmującej  



   

 

   

 

A+B – Działalność naukowa 

Załączam sprawozdanie z poprzedniego roku akademickiego / wyniki rankingu w postępowaniu rekrutacyjnym / 

suplement dyplomu studiów magisterskich*).  

 

C – Wyniki sportowe 

W ubiegłym roku akademickim uzyskałem(-am) następujące wyniki sportowe:  

L.p. 
Zajęte 

miejsce 
Dyscyplina Nazwa zawodów 

Indywidualnie / 

Zespołowo 

Miejsce 

zawodów 
Data zawodów 

1.       

Załączam zaświadczenie organizatorów o udziale w zawodach1.  

 

D – Osiągnięcia artystyczne 

W ubiegłym roku akademickim uzyskałem(-am) następujące osiągnięcia artystyczne:  

L.p. 
Uzyskane 

miejsce 
Rodzaj wydarzenia Nazwa wydarzenia 

Miejsce 

wydarzenia 
Data wydarzenia 

1.      

Załączam zaświadczenie organizatorów o udziale w wydarzeniu artystycznym2.  

 

 

 

Oświadczam, że: 
1. Jestem świadomy, że prawo do stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje mi tylko na jednym kierunku studiów, tylko 

w jednej uczelni. 

2. Zapoznałem(-am) się z „Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2022/2023”. 

3. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w § 34 Regulaminu świadczeń dla studentów 

Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2022/2023” i wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Politechnice 

Warszawskiej, w celu realizacji postępowania o przyznawanie pomocy materialnej, oraz  w przypadku przyznania świadczeń  

pomocy materialnej – w procesie obsługi wypłacania świadczeń w Politechnice Warszawskiej. 

4. Świadomy(-a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń stwierdzam, że wszystkie 

podane we wniosku i w załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

` ..........................................    ................................................................................................ 
  Data        Podpis doktoranta  

 

 

 

 

 
*) Niepotrzebne skreślić. 
1 Zaświadczenie musi zawierać: dane osobowe doktoranta, nazwę dyscypliny, nazwę, datę i miejsce zawodów oraz zajęte w nich miejsce. 
2 Zaświadczenie musi zawierać: dane osobowe doktoranta, nazwę organizatora, nazwę, datę i miejsce wydarzenia oraz zajęte w nich 

miejsce. 


