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Monitor Prawny Politechniki Śląskiej 

poz. 172 

ZARZĄDZENIE NR 65/2022 
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

z dnia 11 marca 2022 r. 

w sprawie konkursu projakościowego na stypendia dla najlepszych studentów cudzoziemców 
Politechniki Śląskiej rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia  

w pełnym cyklu kształcenia, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 
 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz w związku z udziałem Politechniki Śląskiej w programie Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza (umowa nr 8/IDUB/2019/94 z dnia 16 grudnia 2019 r.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. Ogłasza się konkurs projakościowy na stypendia dla najlepszych studentów cudzoziemców Politechniki Śląskiej 

rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia w pełnym cyklu kształcenia. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: 

1) w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia – ukończenie szkoły średniej z notą plasującą 
kandydata w gronie 20% najlepszych absolwentów danego rocznika szkoły w klasach o zbliżonym profilu 
potwierdzone pisemnie w języku polskim lub języku angielskim przez dyrektora szkoły, wniesienie opłaty 
semestralnej za kształcenie na Politechnice Śląskiej i złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia, 

2) w przypadku studentów studiów drugiego stopnia – ukończenie studiów pierwszego stopnia z najwyższą 
notą przewidzianą w przepisach obowiązujących w danej uczelni potwierdzone pisemnym zaświadczeniem 
w języku polskim lub języku angielskim wydanym przez dziekana lub rektora uczelni, wniesienie opłaty 
semestralnej za kształcenie na Politechnice Śląskiej i złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia, 

3. Rektorska Komisja ds. Nagród i Programów Projakościowych, zwana dalej Komisją, dokonuje oceny złożonych 
wniosków i sporządza protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

4. Rektor podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium w ramach dostępnych środków, biorąc pod uwagę ocenę 
Komisji. 

5. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, jest przyznawane w wysokości 21 000,00 zł brutto. 

6. Stypendium jest wypłacane w PLN, w trzech równych ratach, przy czym pierwsza rata jest przekazywana  
w terminie do trzech miesięcy od podjęcia studiów, natomiast raty druga i trzecia w terminie do dwóch miesięcy 
od podjęcia studiów odpowiednio na drugim i trzecim semestrze, na rachunek bankowy wskazany w formularzu 
danych wypełnianym przez zwycięzców konkursu, czyli osoby, którym przyznano stypendium. Wzór 
formularza danych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 
Komisja przy ocenie wniosków uwzględnia: 

1) kopię świadectwa dojrzałości kandydata – w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia; wyciąg ze 
studiów pierwszego stopnia – w przypadku studentów studiów drugiego stopnia, 

2) opinię wydaną przez wybranego nauczyciela, przygotowaną w języku polskim lub języku angielskim, 

3) wszelkie potwierdzone sukcesy w działalności naukowej, sportowej i organizacyjnej, w szczególności wyniki 
uzyskane w olimpiadach przedmiotowych. 
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Wniosek oraz załączniki do wniosku powinny być składane w języku polskim lub języku angielskim. Akceptowane 
jest również tłumaczenie zwykłe tych dokumentów na język polski lub język angielski. 

§ 3 
1. Złożone wnioski są oceniane przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji w skali od 0 do 5. 

2. O pozytywnej rekomendacji decyduje miejsce na liście rankingowej zawierającej kandydatów, którzy uzyskali 
nie mniej niż 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. 

§ 4 
1. Wnioski są przyjmowane w Dziale Współpracy z Zagranicą do dnia 31 października w przypadku studentów 

rozpoczynających studia w semestrze zimowym oraz do dnia 31 marca w przypadku studentów 
rozpoczynających studia w semestrze letnim. 

2. Wnioski można składać osobiście (wraz z załącznikami w oryginale do wglądu) lub w formie elektronicznej 
(wraz z załącznikami) na adres mailowy rn3@polsl.pl. 

3. Do wniosku dołączane jest oświadczenie kandydata potwierdzające aktualność i zgodność ze stanem 
faktycznym składanych dokumentów, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5 
Traci moc zarządzenie nr 196/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie konkursu 
projakościowego na stypendia dla najlepszych studentów Politechniki Śląskiej pochodzących z krajów spoza Unii 
Europejskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 854). 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor PŚ: A. Mężyk 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do zarządzenia nr 65/2022 Rektora Politechniki Śląskiej 

z dnia 11 marca 2022 r. 

WYPEŁNIA STUDENT 
 
.............................................................. 
(imię) 

.............................................................. 
(nazwisko) 

.............................................................. 
(obecny stopień studiów) 

............................................................. 
(nazwa wydziału) 

.............................................................. 
(obywatelstwo) 

.............................................................. 
(numer telefonu) 

.............................................................. 
(adres e-mail) 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium  

 
Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium dla najlepszych studentów cudzoziemców Politechniki Śląskiej 
rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia w pełnym cyklu kształcenia 
 

 .......................................................  
  (data, podpis wnioskodawcy) 

 WYPEŁNIA BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW (BOS) 

 
Niniejszym potwierdzam, że ww. student wniósł/studentka wniosła* opłatę semestralną i rozpoczął/rozpoczęła 
pierwszy semestr studiów na  
 
Wydziale …………………………………………………………………, na kierunku ………………………………………..…………  
                    (nazwa Wydziału w skrócie)       (nazwa kierunku studiów zgodna z nazewnictwem w systemie e-dziekanat) 
 
data rozpoczęcia studiów ……………………………………. 
 
 
 
.............................................................................. 
(data, podpis BOS) 

* niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik do wniosku: 

1) kopia świadectwa dojrzałości kandydata oraz pisemne potwierdzenie ukończenia szkoły średniej z notą 
plasującą kandydata w gronie 20% najlepszych absolwentów danego rocznika szkoły w klasach o zbliżonym 
profilu podpisane przez dyrektora szkoły – w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia; wyciąg ze 
studiów pierwszego stopnia oraz pisemne potwierdzenie ukończenia studiów pierwszego stopnia  
z najwyższą notą przewidzianą w przepisach obowiązujących w danej uczelni podpisane przez dziekana lub 
rektora uczelni – w przypadku studentów studiów drugiego stopnia, 

2) opinia wybranego nauczyciela ukończonej szkoły lub uczelni, 

3) dokumenty potwierdzające sukcesy w działalności naukowej, sportowej i organizacyjnej, w szczególności 
wyniki uzyskane w olimpiadach przedmiotowych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
do zarządzenia nr 65/2022 Rektora Politechniki Śląskiej 

z dnia 11 marca 2022 r. 

Protokół Komisji 
z dnia ………………………………… 

Komisja w składzie przedstawionym na załączonej liście obecności dokonała oceny złożonego wniosku o przyznanie 
stypendium dla najlepszych studentów cudzoziemców Politechniki Śląskiej rozpoczynających studia stacjonarne 
pierwszego lub drugiego stopnia w pełnym cyklu kształcenia: 

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

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

i rekomenduje przyznanie/nie rekomenduje przyznania* studentowi: 

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

stypendium w wysokości 21 000,00 zł. 

  
 
 
 
 …………………………………………………. 
 (podpis przewodniczącego Komisji) 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
do zarządzenia nr 65/2022 Rektora Politechniki Śląskiej 

z dnia 11 marca 2022 r. 

 

 

Gliwice, data/date …………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku ze złożeniem „Wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych studentów cudzoziemców 
Politechniki Śląskiej rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia w pełnym cyklu 
kształcenia” zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej nr ………….……..  z dnia ………………….……..., 
ja, niżej podpisany/podpisana ……………………………………………………………………………………………….……                        
                                                                        (imię i nazwisko)  

niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w dokumentach załączonych do ww. wniosku są aktualne i zgodne 
ze stanem faktycznym. 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych lub złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

 

STATEMENT 

 

In reference to the submitted "Application for a scholarship for the best international students of the Silesian 
University of Technology who start full-time, of the first or second degree“ in accordance with the 
Ordinance…………..of the Rector of the Silesian University of Technology of ………………. I, the undersigned 
...............................................................  
                                                                                                                                     (name and surname) 

do hereby declare that the information contained in the documents attached to the above mentioned application 
are up to date and in accordance with the facts. 

I am aware of criminal liability for submitting false data or for submitting a false statement. 

 

 

 

…………………………………………………………… 
Podpis/Signature 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
do zarządzenia nr 65/2022 Rektora Politechniki Śląskiej 

z dnia 11 marca 2022 r. 

Gliwice, data/date …………………………….. 

Formularz danych/Data form 

1 Imię, imiona/ First name(s)  

2 Nazwisko/Surname  

3 Wydział/Faculty  

4 Adres/Address  

5 Semestr nauki/Semester  

6 Nazwa banku/Name of the bank:  

7 Pełny adres banku/Full Bank address  

 Waluta rachunku/Currency of the account  

9 
Numer rachunku bankowego/Number of the 
bank account (IBAN)  

10 SWIFT/BIC  

RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu 
przekazania kwoty stypendium, na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzanie danych osobowych 
i swobodny przepływ tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 

Upoważniam Politechnikę Śląską do przetwarzania danych zamieszczonych w niniejszym dokumencie. 

GDPR 

I give my consent to process my personal data given in this form for the purpose of scholarship amount transfer, 
under the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). 

I authorise the Silesian University of Technology to process the data provided herein. 

..……………………………………………….……. 
  (Podpis/Signature) 


