
 

Załączniki do Regulaminu pomocy materialnej studentom 

 Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2015/16 

Załącznik nr 1 

Punktacja oraz katalog osiągnięć wykorzystywanych przy rozpatrywaniu  

wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów 

 

1. Poniżej zostały podane zasady punktacji obowiązujące podczas przyznawania stypendium rektora dla 

najlepszych studentów. 

a) Punktacja za średnią stypendialną z ostatniego roku studiów
1
  podana wg. lat, na których wypłacane jest 

stypendium: 

 

I. dla  II roku studiów I stopnia. 

 

Średnia 
Liczba punktów z 

poprzedniego 
progu 

Liczba 
punktów za 

wzrost 
średniej o 

0,01 

Maksymalna 
liczba punktów 

3,80-4,00  3 63 

4,01-4,20 63 4 143 

4,21-4,40 143 5 243 

4,41-4,60 243 6 363 

4,61-4,80 363 7 503 

4,81-5,00 503 9 683 

 

II. dla lat wyższych I stopnia, oraz dla studiów II stopnia. 

 

Średnia 
Liczba punktów z 

poprzedniego 
progu 

Liczba 
punktów za 

wzrost 
średniej o 

0,01 

Maksymalna 
liczba punktów 

3,80-4,00  2 42 

4,01-4,20 42 3 102 

4,21-4,40 102 5 202 

4,41-4,60 202 6 322 

4,61-4,80 322 8 482 

4,81-5,00 482 9 662 

 

                                                           
1
 Bezpośrednio poprzedzającego wypłatę stypendium. 



b) Punktacja dla osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych 

Liczba osiągnięć liczba punktów 

Wybitne  

przynajmniej jedno 683 

Wyróżniające  

dwa i więcej 450 

jedno 225 

Bardzo dobre  

dwa i więcej 150 

jedno 75 

Dobre  

dwa i więcej 61 

jedno 31 

 

 

2. Katalog osiągnięć z ostatniego roku studiów, które będą uwzględniane podczas przyznawania stypendium 

rektora dla najlepszych studentów (z zastrzeżeniem, że jedno osiągnięcie może zostać uwzględnione tylko w jednym 

roku studiów z wyjątkiem osiągnięć opisanych w pkt. a: II.5, III.4 i 5.): 

a) Za osiągnięcia naukowe i artystyczne rozumie się osiągnięcia: 

I Wybitne:  

1. Publikacja naukowa w czasopiśmie z listy filadelfijskiej – Wymagane dokumenty: kserokopia pierwszej 

strony publikacji, strony tytułowej publikacji wraz z numerem ISSN, kopia treści publikacji.  

2. Ustne wystąpienie na międzynarodowej konferencji
2
 naukowej

3
 - Wymagane dokumenty: 

Zaświadczenie/certyfikat od organizatora, w których będą podane: nazwisko studenta, termin konferencji, 

tytuł wygłoszonego referatu, streszczenie, oświadczenie organizatora potwierdzające fakt że co najmniej 1/3 

czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe (tj. ośrodki z 

poza kraju przeprowadzającego konferencję). 

3. Laureat lub finalista konkursu naukowego lub projektowego na poziomie międzynarodowym – Wymagane 

dokumenty: dokument potwierdzający udział w konkursie oraz znalezienie się w gronie laureatów lub 

finalistów. 

4. Laureat lub finalista konkursu artystycznego na poziomie międzynarodowym
4
, do którego prowadzone były 

kwalifikacje wstępne przez odpowiednie jury  – Wymagane dokumenty: regulamin konkursu (dokumentujący 

fakt przeprowadzania kwalifikacji), dokument potwierdzający udział w konkursie oraz znalezienie się w gronie 

laureatów lub finalistów, oświadczenie organizatora potwierdzające poziom międzynarodowy konkursu. 

5. Udział w wystawie projektowej lub artystycznej na poziomie międzynarodowym, do której prowadzone były 

kwalifikacje wstępne przez odpowiednie jury – Wymagane dokumenty: oświadczenie kuratora wystawy lub 

regulamin konkursu (dokumentujący fakt przeprowadzania kwalifikacji), katalog wystawy. 

6. Autorstwo lub współautorstwo wynalazku lub prawa ochronnego - Wymagane dokumenty: arkusz 

zgłoszeniowy wynalazku lub prawa ochronnego z wyszczególnionym tytułem wynalazku i składem twórców 

wynalazku oraz potwierdzenie zgłoszenia wynalazku lub prawa ochronnego z urzędu patentowego 

zawierające datę i numer zgłoszenia. 

 

                                                           
2
,
5
 Konferencja międzynarodowa to taka w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała 

zagraniczne ośrodki naukowe 
3
 Punktacja przyznawana jest wszystkim udokumentowanym współautorom wystąpienia, nie tylko osobie wygłaszającej. 

4
 Konkurs artystyczny na poziomie międzynarodowy to taki, w którym co najmniej 1/3 czynnych uczestników pochodziła z poza 

Polski 



 
II Wyróżniające: 
1. Publikacja obcojęzyczna w innym czasopiśmie, w formie książki lub rozdziału w książce – Wymagane 

dokumenty: kserokopia pierwszej strony publikacji, strony tytułowej publikacji wraz z numerem ISSN lub 

ISBN, kopia treści publikacji.   

2. Komunikat plakatowy na konferencji międzynarodowej
5
  - Wymagane dokumenty: Zaświadczenie/certyfikat 

od organizatora, w których będą podane: nazwisko studenta, termin konferencji, tytuł przedstawionego 

posteru, oświadczenie organizatora potwierdzające fakt że co najmniej 1/3 czynnych uczestników 

prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe (tj. ośrodki z poza kraju 

przeprowadzającego konferencję). 

3. Ustne wystąpienie na krajowej konferencji
6
 naukowej - Wymagane dokumenty: Zaświadczenie/certyfikat od 

organizatora, w których będą podane: nazwisko studenta, termin konferencji, tytuł wygłoszonego referatu, 

streszczenie wystąpienia; oświadczenie organizatora potwierdzające fakt że uczestnicy co najmniej 5 uczelni 

lub jednostek naukowych brali czynny udział w konferencji. 

4. Laureat lub finalista konkursu naukowego lub projektowego na poziomie ogólnopolskim – Wymagane 

dokumenty: dokument potwierdzający udział w konkursie oraz znalezienie się w gronie laureatów lub 

finalistów. 
5. Udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych (badawczych (w przypadku projektów trwających 

powyżej jednego roku studiów uwzględniane są one w każdym roku realizacji tego projektu) - Wymagane dokumenty: 

oświadczenie kierownika projektu badawczego o uczestnictwie studenta w projekcie, zawierające krótki opis 

wykonywanych zadań w danym roku studiów będącym okresem branym pod uwagę w trakcie rozpatrywania 

wniosku o stypendium; oświadczenie studenta że projekt nie był realizowany w ramach obowiązkowych 

praktyk studenckich, prac dyplomowych, ITS, IPS, oraz student nie otrzymywał z niego wynagrodzenia. 

6. Laureat lub finalista konkursu artystycznego na poziomie krajowym, do którego prowadzone były 

kwalifikacje wstępne przez odpowiednie jury  – Wymagane dokumenty: regulamin konkursu (dokumentujący 

fakt przeprowadzania kwalifikacji), dokument potwierdzający udział w konkursie oraz znalezienie się w gronie 

laureatów lub finalistów. 

7. Udział w wystawie projektowej lub artystycznej na poziomie krajowym, do której prowadzone były 

kwalifikacje wstępne przez odpowiednie jury – Wymagane dokumenty: oświadczenie kuratora wystawy lub 

regulamin konkursu (dokumentujący fakt przeprowadzania kwalifikacji), katalog wystawy. 

8. Autorstwo lub współautorstwo zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego - Wymagane dokumenty: arkusz 

zgłoszeniowy wynalazku lub prawa ochronnego z wyszczególnionym tytułem wynalazku i składem twórców 

wynalazku oraz decyzja o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego. 

 

III Bardzo dobre: 
1. Publikacja naukowa polskojęzyczna w innym czasopiśmie, w formie książki lub rozdziału w książce – 

Wymagane dokumenty: kserokopia pierwszej strony publikacji, strony tytułowej publikacji wraz z numerem 

ISSN lub ISBN, kopia treści publikacji.   

2. Komunikat plakatowy na krajowej konferencji naukowej - Wymagane dokumenty: Zaświadczenie/certyfikat 

od organizatora, w których będą podane: nazwisko studenta, termin konferencji, tytuł przedstawionego 

posteru, oświadczenie organizatora potwierdzające fakt że uczestnicy co najmniej 5 uczelni lub jednostek 

naukowych brali czynny udział w konferencji. 

3. Laureat lub finalista konkursu naukowego lub projektowego na poziomie regionalnym – Wymagane 

dokumenty: dokument potwierdzający udział w konkursie oraz znalezienie się w gronie laureatów lub 

finalistów. 
4. Udział w krajowych projektach naukowo-badawczych - (w przypadku projektów trwających powyżej jednego roku 

uwzględniane są one w każdym roku realizacji tego projektu) - Wymagane dokumenty: oświadczenie kierownika 

projektu badawczego o uczestnictwie studenta w projekcie, zawierające krótki opis wykonywanych zadań w 

danym roku studiów będącym okresem branym pod uwagę w trakcie rozpatrywania wniosku o stypendium;  

oświadczenie studenta że projekt nie był realizowany w ramach obowiązkowych praktyk studenckich, prac 

dyplomowych, ITS, IPS, oraz student nie otrzymywał z niego wynagrodzenia. 

5. Udział w projekcie finansowanym przez odpowiedniego Prorektora w ramach cyklicznych konkursów 

organizowanych przez Radę Kół Naukowych
7
 (w przypadku projektów trwających powyżej jednego roku 

uwzględniane są one w każdym roku realizacji tego projektu) – Wymagane dokumenty: kserokopia 

preliminarza, potwierdzenie otrzymania dofinansowania dla projektu, pozytywna opinia przewodniczącego 

RKN; oświadczenie kierownika projektu/opiekuna koła naukowego o uczestnictwie studenta w projekcie, 

                                                           

 
6
 Konferencja krajowa, to taka, w której biorą czynny udział przedstawiciele co najmniej pięciu  uczelni lub jednostek naukowych. 

7,8
 nie liczą się projekty dotyczące uzyskania środków na artykuły promocyjne 



zawierające krótki opis wykonywanych zadań w danym roku studiów będącym okresem branym pod uwagę w 

trakcie rozpatrywania wniosku o stypendium. 

6. Co najmniej sześciotygodniowe bezpłatne zagraniczne praktyki lub bezpłatne zagraniczne staże związane z 

programem nauczania studenta i nieobjęte programem praktyk obowiązkowych - Wymagane dokumenty: 

zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające odbycie praktyk lub stażu oraz fakt braku zatrudnienia studenta 

w tej firmie w jakiejkolwiek formie prawnej związanej z uzyskiwaniem przez studenta wynagrodzenia podczas 

praktyki lub stażu (wzór. I). 

7. Laureat lub finalista konkursu artystycznego na poziomie regionalnym, do którego prowadzone były 

kwalifikacje wstępne przez odpowiednie jury – Wymagane dokumenty: regulamin konkursu (dokumentujący 

fakt przeprowadzania kwalifikacji), dokument potwierdzający udział w konkursie oraz znalezienie się w gronie 

laureatów lub finalistów. 

8. Udział w wystawie projektowej lub artystycznej na poziomie regionalnym, do której prowadzone były 

kwalifikacje wstępne przez odpowiednie jury – Wymagane dokumenty: oświadczenie kuratora wystawy lub 

regulamin konkursu (dokumentujący fakt przeprowadzania kwalifikacji), katalog wystawy. 

9. Wystawa indywidualna której towarzyszy drukowany katalog prac - Wymagane dokumenty: katalog prac. 

10. Wykonanie partii solowych  w utworach konkursowych, za które zespół zdobył jedno z trzech pierwszych 

miejsc w konkursie krajowym bądź zagranicznym – Wymagane dokumenty: zaświadczenie od Prezesa 

Akademickiego Chóru PŁ w porozumieniu z Dyrygentem lub Pełnomocnika Rektora ds. Akademickiej 

Orkiestry PŁ w porozumieniu z Dyrygentem. 

11. Występ w przedstawieniu teatralnym nagrodzonym w konkursie krajowym lub zagranicznym - Wymagane 

dokumenty: zaświadczenie od Reżysera, kopia regulaminu konkursu, zaświadczenie od organizatora 

konkursu. 

12.   Wystąpienie artystyczne indywidualne/zespołowe na innym niż ww. festiwalu, koncercie krajowym lub 

międzynarodowym - Wymagane dokumenty: zaświadczenie od organizatora potwierdzające fakt i termin 

wystąpienia. 

 

IV Dobre: 
1. Inne, nie zdefiniowane powyżej publikacje

8
 – Wymagane dokumenty: kserokopia pierwszej strony publikacji, 

strony tytułowej czasopisma wraz z numerem ISSN lub ISBN, kopia treści publikacji.   

2. Ustne wystąpienie na innej, nie zdefiniowanej powyżej konferencji - Wymagane dokumenty: 

Zaświadczenie/certyfikat od organizatora, w których będą podane: nazwisko studenta, termin konferencji, 

tytuł przedstawionego referatu, streszczenie wystąpienia, jeżeli zostało opublikowane w materiałach 

konferencyjnych. 

3.  Udział w obcojęzycznej debacie studentów organizowanej w ramach międzynarodowej konferencji - 

Wymagane dokumenty: świadectwo (certyfikat) debaty wystawiany przez organizatorów, program 

konferencji,  oświadczenie organizatora potwierdzające fakt że co najmniej 1/3 czynnych uczestników 

prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe (tj. ośrodki z poza kraju 

przeprowadzającego konferencję).  

4. Złożenie, pozytywnie zweryfikowanego i dopuszczonego do udziału w konkursie, wniosku w ramach 

cyklicznych konkursów organizowanych przez Radę Kół Naukowych, finansowanych przez odpowiedniego 

Prorektora– Wymagane dokumenty: kserokopia preliminarza, potwierdzenie RKN powyższego faktu, 

pozytywna opinia przewodniczącego RKN.  

5. Co najmniej sześciotygodniowe bezpłatne krajowe praktyki lub bezpłatne krajowe staże związane z 

programem nauczania studenta i nieobjęte programem praktyk obowiązkowych - Wymagane dokumenty: 

zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające odbycie praktyk lub stażu oraz fakt braku zatrudnienia studenta 

w tej firmie w jakiejkolwiek formie prawnej związanej z uzyskiwaniem przez studenta wynagrodzenia  podczas 

praktyki lub stażu (wzór. I) 

6. Ukończone kursy, szkolenia potwierdzone certyfikatem bądź dyplomem ściśle związane ze studiowanym 

kierunkiem studiów
9
.– Wymagane dokumenty: uzyskany certyfikat lub dyplom; potwierdzenie przez KWOSz 

PŁ
10

. 

7. Laureat lub finalista konkursu artystycznego lub naukowego na poziomie uczelnianym
11

, do którego 

prowadzone były kwalifikacje wstępne przez odpowiednie jury  – Wymagane dokumenty: regulamin 

konkursu (dokumentujący fakt przeprowadzania kwalifikacji), dokument potwierdzający udział w konkursie 

oraz znalezienie się w gronie laureatów lub finalistów. 

                                                           
8
 Dot. również publikacji w portalach internetowych. 

9
 Nie dotyczy kursów językowych. 

10
 Niniejsze osiągnięcia powinny zostać zweryfikowane przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Szkoleniowych (KWOSz), 

działającą przy Biurze Karier PŁ. 
11

 Poziom uczelniany oznacza, że konkurs organizowany był przez uczelnię. 



8. Udział w wystawie projektowej lub artystycznej na poziomie uczelnianym, do której prowadzone były 

kwalifikacje wstępne przez odpowiednie jury – Wymagane dokumenty: oświadczenie kuratora wystawy lub 

regulamin konkursu (dokumentujący fakt przeprowadzania kwalifikacji), katalog wystawy. 

9. Udział w warsztatach projektowych lub artystycznych – Wymagane dokumenty: oświadczenie kierownika lub 

kuratora warsztatów. 

10. Udział w co najmniej 90% koncertów konkursowych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali i 

konkursów - Wymagane dokumenty: zaświadczenie od Prezesa Akademickiego Chóru PŁ w porozumieniu z 

Dyrygentem lub Pełnomocnika Rektora ds. Akademickiej Orkiestry PŁ w porozumieniu z Dyrygentem. 

11. Wolontariat w ramach pracy przy organizacji wydarzeń naukowych (festiwal, konferencja, piknik naukowy, 

konkurs, wystawa, projekt naukowy…) – Wymagane dokumenty: oświadczenie organizatora wydarzenia 

naukowego. 

12. Szkolenia przeprowadzane przez studentów w ramach tematyki związanej ze studiowanym kierunkiem– 

Wymagane dokumenty: zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie szkolenia. 

13.  Wystąpienie (referat, plakat) podczas uroczystości promującej uczelnię (Targi Edukacyjne, Dni Otwarte, itp.) 

-  Wymagane dokumenty: oświadczenie organizatora uroczystości. 

 

b) Za osiągnięcia sportowe rozumie się osiągnięcia
12

:  

 

I  Wybitne: 

1. Uczestnictwo w : 

- Igrzyskach Olimpijskich, 

- Mistrzostwach Świata - dotyczy dyscyplin olimpijskich, 

- Mistrzostwach Europy - dotyczy dyscyplin olimpijskich, 

- Uniwersjadzie, Akademickich Mistrzostwach Świata i Europy – Wymagane dokumenty: zaświadczenie 

wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej lub przez biuro Zarządu Głównego 

AZS, 

lub w ich odpowiednikach w zawodach dla osób niepełnosprawnych. 

2. Zdobycie: 

- medalu w indywidualnych Mistrzostwach Polski (dotyczy osób, które startowały w tej samej dyscyplinie w 

Akademickich Mistrzostwach Polski w danym roku studiów) – Wymagane dokumenty: zaświadczenie z 

macierzystego klubu wraz z oficjalnymi wynikami końcowymi z zawodów oraz  zaświadczenie 

potwierdzające udział w AMP wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej, 

- medalu w klasyfikacji generalnej w dyscyplinach indywidualnych Akademickich Mistrzostw Polski (ten 

wynik sportowy nie może być dodatkowo uwzględniony jako osiągnięcie z puli II osiągnięć 
wyróżniających) – Wymagane dokumenty: zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS 

Politechniki Łódzkiej, 
- medalu drużynowego w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski – dotyczy studentów 

punktujących do klasyfikacji drużynowej wynikającej z przepisów i regulaminu danej dyscypliny 

sportowej (ten wynik sportowy nie może być dodatkowo uwzględniony jako osiągnięcie z puli II osiągnięć 
wyróżniających) – Wymagane dokumenty: zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego 

AZS Politechniki Łódzkiej,, 

- medalu drużynowego w  klasyfikacji  generalnej  w grach  zespołowych  w Akademickich 

Mistrzostwach Polski (ten wynik sportowy nie może być dodatkowo uwzględniony jako osiągnięcie z puli 

II osiągnięć wyróżniających) – Wymagane dokumenty: zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu 

Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej, 

- minimum trzech medali (drużynowych lub/i indywidualnych) w klasyfikacji uczelni technicznych 

Akademickich Mistrzostw Polski (w takim wypadku żaden zdobyty medal w klasyfikacji uczelni 

technicznych nie może być dodatkowo uwzględniony jako osiągnięcie z puli II osiągnięć wyróżniających) 

– Wymagane dokumenty: zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki 

Łódzkiej. 

3. Gra w lidze państwowej na poziomie najwyższej ligi rozgrywkowej danej dyscypliny (dotyczy osób, 

które startowały w tej samej dyscyplinie w Akademickich Mistrzostwach Polski) - Wymagane dokumenty: 

zaświadczenie z macierzystego klubu potwierdzające udział w rozgrywkach na danym poziomie oraz  

zaświadczenie potwierdzające udział w AMP wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki 

Łódzkiej. 

4. Przyznanie  Mistrzowskiej  Krajowej  klasy  sportowej  w  sportach  indywidualnych (dotyczy  osób,  które 

startowały w tej samej dyscyplinie w Akademickich Mistrzostwach Polski) – Wymagane dokumenty: 
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 Niniejsze osiągnięcia przed złożeniem wniosku właściwej Komisji Stypendialnej (w dziekanacie) powinny zostać zweryfikowane 

przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych (KWOS), działającą przy Centrum Sportu PŁ. 



zaświadczenie z właściwego dla dyscypliny Polskiego Związku Sportowego oraz  zaświadczenie 

potwierdzające udział w AMP wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej. 

 

II  Wyróżniające: 
1. Zajęcie miejsc 4-8 w indywidualnych Mistrzostwach Polski (dotyczy osób, które startowały w tej 

samej dyscyplinie w Akademickich Mistrzostwach Polski w danym roku studiów) - Wymagane dokumenty: 

zaświadczenie z macierzystego klubu wraz z oficjalnymi wynikami końcowymi z zawodów oraz  

zaświadczenie potwierdzające udział w AMP wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki 

Łódzkiej. 

2. Zajęcie miejsc 4-8 w klasyfikacji generalnej w dyscyplinach indywidualnych Akademickich 

Mistrzostw Polski (nie dotyczy w przypadku zdobycia medalu indywidualnego w klasyfikacji uczelni 

technicznych) – Wymagane dokumenty: zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS 

Politechniki Łódzkiej. 

3. Zdobycie: 
- medalu indywidualnego w klasyfikacji uczelni technicznych w Akademickich Mistrzostwach Polski – 

dokumentowanie: zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej,, 

- medalu  drużynowego w  klasyfikacji  uczelni  technicznych  w  grach  zespołowych  w Akademickich 

Mistrzostwach Polski – Wymagane dokumenty: zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego 

AZS Politechniki Łódzkiej, 

- medalu drużynowego w klasyfikacji uczelni technicznych w Akademickich Mistrzostwach Polski – 

dotyczy studentów punktujących do klasyfikacji drużynowej wynikającej z przepisów i regulaminu danej 

dyscypliny sportowej – Wymagane dokumenty: zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego 

AZS Politechniki Łódzkiej. 

4. Gra w lidze Polskiego Związku Sportowego na poziomie minimum drugiej (minimum trzeciej dla piłki 

nożnej oraz ligowych drużyn Politechniki Łódzkiej) najwyższej w kolejności ligi rozgrywkowej danej 

dyscypliny (dotyczy osób, które startowały w tej samej dyscyplinie w Akademickich Mistrzostwach Polski) 

- Wymagane dokumenty: zaświadczenie z Polskiego Związku Sportowego oraz z macierzystego klubu 

potwierdzające udział w rozgrywkach na danym poziomie oraz  zaświadczenie potwierdzające udział w AMP 

wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej. 

5. Przyznanie  1  klasy  sportowej  w  sportach  indywidualnych  (dotyczy  osób,  które  startowały  w  tej  samej 

dyscyplinie w Akademickich Mistrzostwach Polski) – Wymagane dokumenty: zaświadczenie z właściwego dla 

dyscypliny Polskiego Związku Sportowego oraz  zaświadczenie potwierdzające udział w AMP wydawane przez 

biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej. 

 

III Bardzo dobre: 
1. Uczestnictwo w : 

- Mistrzostwach Świata - dotyczy dyscyplin poza olimpijskich w dyscyplinach, w których istnieją 
polskie związku sportowe; 

- Mistrzostwach Europy - dotyczy dyscyplin poza olimpijskich w dyscyplinach, w których istnieją 
polskie związku sportowe; 

lub w ich odpowiednikach w zawodach dla osób niepełnosprawnych. 

2. Gra w lidze Polskiego Związku Sportowego na poziomie minimum trzeciej (minimum czwartej dla piłki 

nożnej) najwyższej w kolejności ligi rozgrywkowej danej dyscypliny (dotyczy osób, które startowały w tej 

samej dyscyplinie w Akademickich Mistrzostwach Polski) - Wymagane dokumenty: zaświadczenie z 

Polskiego Związku Sportowego oraz z macierzystego klubu potwierdzające udział w rozgrywkach na danym 

poziomie oraz  zaświadczenie potwierdzające udział w AMP wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS 

Politechniki Łódzkiej. 

3. Reprezentowanie Politechniki Łódzkiej na Akademickich Mistrzostwach Polski  (liczony każdy udział w 

półfinale, finale oraz w imprezie rozgrywanej systemem bezpośrednim Akademickich Mistrzostw Polski) 

Wymagane dokumenty: zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej.  

4. Zajęcie miejsca 1-3 w oficjalnych Pucharach Zarządu Głównego AZS - Wymagane dokumenty: zaświadczenie 

wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej. 

 

IV  Dobre: 
1. Zajęcie  miejsc  1-3 w indywidualnych  lub  drużynowych    Akademickich  Mistrzostwach  

Województwa Łódzkiego (AMWŁ) - Wymagane dokumenty: zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu 

Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej. 

2. Reprezentowanie Politechniki Łódzkiej na oficjalnych Pucharach Zarządu Głównego AZS. - Wymagane 

dokumenty: zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej. 

 



3. Wolontariat sportowy w ramach pracy przy organizacji wydarzeń sportowych o zasięgu min. ogólnopolskim, 

organizowanym przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej (łącznie min. 6 dni) – Wymagane 

dokumenty: zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej. 

4. Czynny udział przez cały okres oceny w: 

a. treningach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej. - Wymagane dokumenty: 

zaświadczenie wydawane przez biuro Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej na wniosek trenera 

danej sekcji sportowej; 

lub 

b. klubie sportowym PŁ działającym poza strukturą AZS. - Wymagane dokumenty: zaświadczenie wydane 

przez prezesa Klubu Sportowego poparte przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia 

lub osobę przez niego upoważnioną; 

 

z zastrzeżeniem, że punktów za ww. osiągnięcia nie przyznaje się w przypadku uzyskania w ramach wniosku 

o stypendium punktów z kategorii: Wybitnych (dla każdego osiągnięcia), Wyróżniających (dla każdego 

osiągnięcia), Bardzo Dobrych (dla każdego osiągnięcia) lub Dobrych ( dla osiągnięcia 1 lub 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 wzór. I 

Potwierdzenie odbycia praktyki nieobjętej programem studiów/stażu * do celów stypendium  

 

 

Firma:……………………………………………………………………………….…………………… 

 

Adres: …………………….……………………….…………   Telefon: ………………… 

        

NIP:   

 

 

 

Niniejszym potwierdzam odbycie praktyki/stażu * …………………………….** przez studenta Politechniki 

Łódzkiej: 

 

Imię i nazwisko:  

………………………………………………………..…………………………………………………  

        

PESEL:   

 

 

Wydział PŁ: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr indeksu: ……………………………………………………………. 

 

 

W terminie od :…………………………… do: ……………………………………… 

          

          



 

 

Jednocześnie zaświadczam, że student nie posiadał w tej firmie zatrudnienia w jakiejkolwiek formie prawnej 

związanej z uzyskiwaniem przez studenta wynagrodzenia podczas praktyki lub stażu. 

 

       …………………….……….……………   ………………………...…………… 

        data, podpis przedstawiciela Firmy         data, podpis studenta 

 

 * Niepotrzebne skreślić 

** Krajowa lub zagraniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia o przebiegu praktyki zawodowej/stażu* (w przypadku praktyki zagranicznej dodatkowo 

informacja o miejscu jej odbywania):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena aktywności praktykanta w czasie odbywania praktyki w skali 2-5: ………….. 



wzór. I_ang 

Confirmation of internship completion.  

 

This is to confirm that a placement which is not a part of study programme/unpaid internship has been 

completed. The confirmation is issued for the purposes of scholarship application. 

 

Company:……………………………………………………………………………….……………………………… 

 

Address: …………………….………………………………….…………   Phone number: …………………………… 

        

Tax identification number (NIP):   

 

 

 

 I hereby confirm that a student of Lodz University of Technology has completed a placement/unpaid 

internship ........................*: 

 

Name and Surname:  

………………………………………………………..……………………………………..……………………………

           

PESEL number:   

 

 

 

Falculty: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Student number: ……………………………………………………………. 

 

 

 

Intership took place from :…………………………… to: ……………………………………… 

          

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I also state that the student is not a regular employee of our company and during the internship he/she was was not 

bound with the company by any kind of  job contract. 

 

       …………………….……….……………     ………………………...…………… 

  Date and signature of company's representative                Date, student's signature 

 

* in Poland / abroad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinion on the  placement/unpaid internship (in case of a placement/unpaid internship  

completed abroad provide also opinion on the institution):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation of intern's engagement. Grading scale 2 -5: ………….. 



Załączniki do Regulaminu pomocy materialnej studentom 

 Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2015/16 

Załącznik nr 2 

Wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej 

 

1. Stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) może otrzymać student, będący w trudnej sytuacji materialnej, 

którego udokumentowany miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie w 2014 r. nie przekroczył 800 zł netto.  

2. Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnica kwoty 800 zł i wysokości miesięcznego dochodu netto na 

jedną osobę w rodzinie studenta w 2014 r., przy czym maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 

600 zł, zaś minimalna – 50 zł miesięcznie. 

3. Zwiększenie stypendium socjalnego: 

• z tytułu zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS. wynosi 260 zł miesięcznie; 

• z tytułu zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS. z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta 

wynosi 360 zł miesięcznie. 

4. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności i 

wynosi odpowiednio: 

 a) w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności – 350 zł miesięcznie; 

 b) w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 300 zł miesięcznie; 

 c) w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności – 250 zł miesięcznie. 

5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 520 zł miesięcznie. 

6. Wysokość zapomogi wynosi od 50 zł do 700 zł.  

7. Obowiązujący dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi obecnie 2869 zł rocznie (kwota dla  2013 r.). Kwota 

obowiązująca w roku akad. 2015/16 zostanie podana do wiadomości studentów Komunikatem, po ogłoszeniu jej przez 

GUS, do dnia 23.09.2015 r. 

8. Łączna miesięczna wysokość wypłacanych jednemu studentowi stypendiów – socjalnego i rektora dla 

najlepszych studentów – nie może być większa niż 2020,5 zł (90% najniższego wynagrodzenia asystenta). 

9. Minimalna kwota miesięcznego dochodu studenta przy której może on ubiegać się o stypendium socjalne bez 

wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w rozdz. VII ust. 3 ww. regulaminu to  

a)  dla wniosków złożonych w miesiącach wrzesień-październik 2015 r. – 792,35 zł netto; 

b) dla wniosków złożonych od listopada 2015 r. – 923,45 zł netto. 

 

 

 

 

 



Załączniki do Regulaminu pomocy materialnej studentom 

 Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2015/16 

Załącznik 3 

Wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej 

 

• Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – Wzór 1S 

• Wniosek o uwzględnienie zmiany sytuacji materialnej – Wzór 1aS 

• Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – Wzór 2S 

• Podanie o przyznanie zwiększenia z tytułu zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS.– Wzór 3S 

• Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – Wzór 4S 

• Wniosek o przyznanie zapomogi – Wzór 5S 

• Wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej – Wzór 6S 

• Treść Oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku – Wzór 7S 

• Zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta w 

roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student stara się o pomoc materialną, 
podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – Wzór A 

• Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się  na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego 

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student stara się o pomoc materialną – 

Wzór B 

• Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, uzyskanego w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student stara się o pomoc materialną – Wzór C 

• Zaświadczenie o zarobkach i okresie zatrudnienia – Wzór D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


