
 

 

ZARZĄDZENIE NR 1069   

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 13 stycznia 2020 roku 

 

➢ w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących w rekrutacji cudzoziemców na studia 

pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w Politechnice Białostockiej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ustala się wzory dokumentów obowiązujących w rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i 

drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w Politechnice Białostockiej: 

1) wniosku o przyjęcie cudzoziemca na studia, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do zarządzenia; 

2) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do 

zarządzenia; 

3) podania o elektroniczną legitymację studencką PB, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do 

zarządzenia; 

4) oświadczenia (studia stacjonarne), zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do zarządzenia; 

5) oświadczenia (studia niestacjonarne), zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do zarządzenia; 

6) oświadczenia w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej, zgodnie z brzmieniem 

załącznika nr 6 do zarządzenia; 

7) zgody rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią, zgodnie z 

brzmieniem załącznika nr 7 do zarządzenia. 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie Nr 981 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie 

ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących w rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i 

drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w Politechnice Białostockiej. 

§ 3 

Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zarządzenia czynię dziekanów wydziałów oraz kierownika 

Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                   

 

         REKTOR 

 

                                                                                  prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1069 z 2020 r. Rektora PB 

….……………………….…… 
 (miejscowość, data) 

……………………………… 
 (pieczęć wydziału) 

Jego Magnificencja 

Rektor Politechniki 

Białostockiej 

Wniosek 

Wnioskuję o  ............................................................................................ na studia cudzoziemca: 
 (przyjęcie/nieprzyjęcie) 

Imiona: 
zgodnie z pisownią w paszporcie ……………………………………………………………………………… 

Nazwisko: 
zgodnie z pisownią w paszporcie ……………………………………………………………………………… 

Data urodzenia (rrrr/mm/dd): 
……………………………………………………………………………… 

Obywatelstwo: 
nazwa państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem ……………………………………………………………………………… 

na kierunek ...................................................................................................................................  
 (nazwa kierunku)  

 ......................................................................................................................................................  
(studia stacjonarne/niestacjonarne, pierwszego stopnia/drugiego stopnia) 

Cudzoziemiec …………………… wymogi formalne do podjęcia studiów w Politechnice  
 (spełnia/nie spełnia) 

Białostockiej. 

Wypełnić w przypadku wniosku o zakwalifikowanie cudzoziemca na studia: 

Planowany termin ukończenia studiów do dnia: ..........................................................................  

Proponuję, aby cudzoziemiec rozpoczął naukę na zasadach odpłatności w wysokości:  

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

……………………… 
(pieczęć i podpis dziekana) 

  



 

 

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1069 z 2020 r. Rektora PB  

 

JEGO MAGNIFICENCJA 

REKTOR POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

PODANIE 

Proszę o przyjęcie na studia w Politechnice Białostockiej 

Kierunek studiów:  

Forma studiów: 
  studia stacjonarne  

  studia niestacjonarne  

Poziom studiów: 
  studia pierwszego stopnia  

  studia drugiego stopnia  

ANKIETA OSOBOWA 
DANE OSOBOWE 

Imiona: 
zgodnie z pisownią w paszporcie 

 

Nazwisko: 
zgodnie z pisownią w paszporcie 

 

Data urodzenia (rrrr/mm/dd): 
 

Miejsce urodzenia (miejscowość, państwo):  
 

Obywatelstwo: 
 

Numer PESEL: 
 

Seria i numer paszportu: 
 

Czy posiadasz Kartę Polaka?  
 TAK 

 NIE 

Czy posiadasz polskie pochodzenie? 
informacja o spełnieniu wymagań określonych  
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  

o repatriacji (t.j. Dz.U. 2018 poz. 609 z późn. zm.) 

 
 TAK 

 NIE 

DANE TELEADRESOWE 

Adres 

zamieszkania:  
kraj, kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr 

domu, nr lokalu 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres 

korespondencyjny: 
kraj, kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr 

domu, nr lokalu 

 

 taki sam jak adres zamieszkania 

 inny 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon 

kontaktowy: 

 

Adres e-mail: 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami i trybem rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia 

prowadzone w języku polskim w Politechnice Białostockiej. 

 Prawdziwość danych 

 potwierdzam własnoręcznym podpisem 

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

 data i czytelny podpis  

miejsce  

na zdjęcie 



 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1069 z 2020 r. Rektora PB 
 

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka,  

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, e-mail: rektorat@pb.edu.pl 

https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).  

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym, w sprawach związanych z ochrony danych osobowych, może się 

Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia, wydania decyzji w zakresie 

przyjęcia lub odmowy przyjęcia na studia, w celu realizacji zadań statutowych 

Uczelni w trakcie odbywania studiów - na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

b) prowadzenia statystyk oraz dochodzenia roszczeń, na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Uczelni polegający na możliwości generowania 

statystyk oraz dochodzeniu roszczeń przez administratora  – art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: operatorzy pocztowi, firmy 

kurierskie, banki, obsługa prawna Administratora i podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa i/lub podmioty, z którymi Uczelnia zawrze stosowne 

umowy.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego 

podania  

do Uczelni. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem 

ustawowym.  

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w 

rekrutacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

https://www.pb.edu.pl/
mailto:iod@pb.edu.pl


 

 

 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1069 z 2020 r. Rektora PB 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
imiona i nazwisko (zgodnie z pisownią w paszporcie) 

……………………………………………… 
seria i numer paszportu  

PODANIE 
o Elektroniczną Legitymację Studencką PB 

Proszę o wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Do podania dołączam wersję 

elektroniczną zdjęcia na płycie CD/DVD. 

 Prawdziwość powyższego 

 potwierdzam własnoręcznym podpisem 

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

 data i czytelny podpis  



 

 

 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1069 z 2020 r. Rektora PB 

  

OŚWIADCZENIE 
(dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne) 

Imiona: 

zgodnie z pisownią w paszporcie 

 

Nazwisko: 

zgodnie z pisownią w paszporcie 

 

Seria i numer paszportu: 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. nie posiadam obywatelstwa polskiego rozumianego zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r.  

o obywatelstwie polskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1829, z późn. zm.), 

2. nie jestem cudzoziemcem:  

1) obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (za członków rodzin uważa się osoby wymienione  

w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej  

i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900, z późn. zm.); 

2) któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

3) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których 

mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz.2094, z późn. zm.); 

4) który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony 

czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) posiadaczem certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o 

którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1; 

6) posiadaczem Karty Polaka lub osobą, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 

polskiego pochodzenia; 

7) będącym małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których 

mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem  

z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej 

ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych. 

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Uczelnię w przypadku zmiany mojego statusu prawnego 

jako cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Prawdziwość powyższego 

 potwierdzam własnoręcznym podpisem 

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

 data i czytelny podpis 

 

 



 

 

 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1069 z 2020 r. Rektora PB 

  

OŚWIADCZENIE 
(dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne) 

Imiona: 

zgodnie z pisownią w paszporcie 

 

Nazwisko: 

zgodnie z pisownią w paszporcie 

 

Seria i numer paszportu: 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

nie posiadam obywatelstwa polskiego rozumianego zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r.  

o obywatelstwie polskim (Dz.U. 2018 poz. 1829, z późn. zm.). 

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Uczelnię w przypadku zmiany mojego statusu prawnego 

jako cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Prawdziwość powyższego 

 potwierdzam własnoręcznym podpisem 

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

 data i czytelny podpis 

  



 

 

 Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 1069 z 2020 r. Rektora PB  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
imiona i nazwisko (zgodnie z pisownią w paszporcie) 

……………………………………………… 
seria i numer paszportu  

OŚWIADCZENIE 
w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej 

Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że 

…………………………………..…………….  
 (jestem/byłam/byłem lub nie byłam/nie byłem) 

studentką/studentem Politechniki Białostockiej i ………………………………… numer/u albumu 
 (posiadam/nie posiadam) 

Politechniki Białostockiej …………..…………………..…….. . 
 (numer albumu Politechniki Białostockiej) 

 Prawdziwość powyższego 

 potwierdzam własnoręcznym podpisem 

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

 data i czytelny podpis 

 

 

 

 



 

 

 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 1069 z 2020 r. Rektora PB 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
NA UDZIAŁ W REKRUTACJI PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ 

 

Wyrażam zgodę na udział w rekrutacji na studia mojego niepełnoletniego dziecka/osoby 

znajdującej się pod moją opieką prawną*:  

imiona i nazwisko …………………………………………………………………. 
zgodnie z pisownią w paszporcie 

data urodzenia  …………..……………………………………………………… 
dzień-miesiąc-rok 

legitymujące się  …………..………………….…………….…….………..……… 
seria i numer paszportu  
 

 

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: 
 

imiona i nazwisko  ………………………………………………………………… 
zgodnie z pisownią w paszporcie 

seria i numer paszportu  ………………………………………………………………… 

numer telefonu kontaktowego  ………………………………………………………………… 

adres zamieszkania  ………………………………………………………………… 
kraj, kod pocztowy, miejscowość, 

ulica, nr domu, nr lokalu ………………………………………………………………… 

 

  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami i trybem rekrutacji cudzoziemców na studia 

pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w Politechnice Białostockiej  

i jestem świadomy/a, iż kształcenie na studiach może wiązać się z ponoszeniem opłat za 

usługi edukacyjne.  
 

 

 

………………………………………… 
 (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 * niepotrzebne skreślić  

 

  



 

 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 1069 z 2020 r. Rektora PB 

 

 

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka,  

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, e-mail: rektorat@pb.edu.pl, 

https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).  

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym, w sprawach związanych z ochrony danych osobowych, może się 

Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia, wydania decyzji w zakresie 

przyjęcia lub odmowy przyjęcia na studia, w celu realizacji zadań statutowych 

Uczelni w trakcie odbywania studiów - na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

b) prowadzenia statystyk oraz dochodzenia roszczeń, na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Uczelni polegający na możliwości generowania 

statystyk oraz dochodzeniu roszczeń przez administratora  – art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: operatorzy pocztowi, firmy 

kurierskie, banki, obsługa prawna Administratora i podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa i/lub podmioty, z którymi Uczelnia zawrze stosowne 

umowy.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego 

podania  

do Uczelni. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem 

ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 

udziału w rekrutacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

https://www.pb.edu.pl/
mailto:iod@pb.edu.pl

