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Regulamin przyznawania stypendiów mieszkaniowych 

w ramach projektu „Akademiki za dobre wyniki” 

w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Białostockiej 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów z przeznaczeniem na 

sfinansowanie zakwaterowania w pokoju w Domach Studenta Politechniki Białostockiej 

w ramach projektu „Akademiki za dobre wyniki” w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice 

Białostockiej, zwanych dalej „stypendium mieszkaniowym”.  

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) stypendium mieszkaniowym, rozumie się przez to świadczenie pieniężne przeznaczone 

zgodnie z §1 ust. 1, niestanowiące stypendiów określonych w przepisach ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz. 85 ze zm.); 

2) stypendyście, rozumie się przez to osobę, która otrzymała stypendium mieszkaniowe na 

podstawie listy rankingowej osób, o której mowa w § 2.  

3. Stypendium mieszkaniowe pokrywa wyłącznie koszty zakwaterowania w Domach Studenta 

Politechniki Białostockiej, mieszczących się przy ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku, w pokoju 2 

lub 3 osobowym, wskazanych przez Kierownika Działu Zasobów Mieszkaniowych. 

4. Stypendium mieszkaniowe przyznawane jest na okres zakwaterowania w Domach Studenta 

Politechniki Białostockiej w terminie od 1 października 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. 

 

Kryteria przyznawania stypendium mieszkaniowego 

§2 

1. Do ubiegania się o stypendium mieszkaniowe uprawnione są wyłącznie osoby zakwalifikowane na 

pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych na Politechnice 

Białostockiej, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu maturalnego w 2020 roku 

z przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym i uzyskały z co najmniej 1 przedmiotu 

nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.   

2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium mieszkaniowego jest złożenie wniosku, którego 

wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępny do pobrania na stronie www.pb.edu.pl.  

3. Warunkiem otrzymania stypendium mieszkaniowego jest przyjęcie na studia na Politechnice 

Białostockiej. 

4. Stypendium mieszkaniowe może być przyznane nie więcej niż 30 osobom. 

5. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryterium, określone w §2 ust. 1, jest większa niż liczba 

stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mieszkaniowego ma 30 
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pierwszych osób, które kolejno uzyskały najwyższą liczbę punktów procentowych według listy 

rankingowej.  

6. Listę rankingową osób sporządza się na podstawie sumy punktów procentowych z przedmiotów, 

o których mowa w  §2 ust. 1 spośród osób, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium 

mieszkaniowego. 

7. Do listy rankingowej osób, którym przyznano stypendium mieszkaniowego nie kwalifikuje się osób 

posiadających taką samą liczbę punktów, znajdujących się na ostatnich miejscach listy, jeżeli ich 

wliczenie spowoduje przekroczenie limitu 30 osób. 

 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

§3 

1. Warunkiem udziału w projekcie „Akademiki za dobre wyniki” jest złożenie wniosku, o którym mowa 

w §2 ust. 2, w Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji, ul. Zwierzyniecka 16,I piętro, pokój P1/7 i 

P1/8, 15-351 Białystok w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 roku. 

2. Sposób weryfikacji wniosków oraz obsługę organizacyjną projektu „Akademiki za dobre wyniki” 

określa odrębne zarządzenie. 

3. Wnioskodawca ma 7 dni od dnia wezwania do usunięcia ewentualnych braków formalnych we 

wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego. W przypadku nieusunięcia braków formalnych, 

wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Wypłata stypendium mieszkaniowego 

§4 

1. O przyznaniu stypendium mieszkaniowego wnioskujący zostaną poinformowani, przez ogłoszenie 

listy osób otrzymujących stypendium na stronie www.pb.edu.pl lub w inny sposób ustalony przez 

Politechnikę Białostocką, najpóźniej do dnia 18 września 2020 roku.  

2. Wysokość stypendium mieszkaniowego za okres zakwaterowania w Domach Studenta Politechniki 

Białostockiej ustala się w wysokości opłaty za miejsce w pokoju 2 lub 3 osobowym wg aktualnego 

cennika „Opłat miesięcznych za zamieszkanie w Domach Studenta Politechniki Białostockiej”, 

zamieszczonego na stronie www.pb.edu.pl. 

3. Stypendium mieszkaniowe jest kompensowane z należnością z tytułu zakwaterowania w Domach 

Studenta Politechniki Białostockiej. Regulamin nie przewiduje wypłaty oraz innej formy rozliczania 

stypendium mieszkaniowego. Stypendyście nie przysługuje prawo zamiany stypendium na inną 

rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. 

4. Stypendysta po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium mieszkaniowego wypełnia podanie o 

przyznanie miejsca w Domu Studenta Politechniki Białostockiej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

wewnętrznymi przepisami w zakresie zamieszkania w Domach Studenta Politechniki Białostockiej, 

zamieszczonymi na stronie www.pb.edu.pl oraz  oświadczenie dla potrzeb podatku dochodowego od 

osób fizycznych, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 
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5. Wypełnione podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta Politechniki Białostockiej należy 

dostarczyć  do Kierownika Działu Zasobów Mieszkaniowych, adres: Hotel Asystenta Politechniki 

Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 4, pok. nr 2. 

6. Wypełnione oświadczenie dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych należy dostarczyć 

do Kwestury PB, pokój nr  27, ul. Wiejska 45a. 

7. W przypadku podania o przyznanie miejsca w pokoju 1 osobowym lub miejsca w pokoju 3 osobowym 

zamieszkiwanym przez 2 osoby, stypendysta zobowiązany jest dopłacić różnicę zgodną z 

obowiązującym w Politechnice Białostockiej cennikiem. 

8. W przypadku utraty prawa do zakwaterowania w Domach Studenta Politechniki Białostockiej na 

zasadach określonych Regulaminem Domu Studenta Politechniki Białostockiej, stypendysta traci 

prawo do stypendium mieszkaniowego.  

9. Stypendysta w przypadku rezygnacji lub nieskorzystania ze stypendium mieszkaniowego nie może 

żądać równowartości stypendium wyrażonej w pieniądzu ani jakiejkolwiek innej rekompensaty.   

Postanowienia końcowe 

§5 

1. Stypendium mieszkaniowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

w związku z tym Politechnika Białostocka w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego 

wystawi stypendyście formularz PIT-8C. Podatek zostanie potrącony z należnego stypendium 

mieszkaniowego. 

2. Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające korzystanie 

ze stypendium mieszkaniowego, których nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, 

w szczególności o charakterze zdarzeń losowych, siły wyższej lub związanych z sytuacją 

epidemiologiczną. Wówczas Stypendyście nie przysługuje prawo żądania równowartości stypendium 

wyrażonej w pieniądzu ani jakiejkolwiek innej rekompensaty z tego powodu, a przyznane stypendium 

mieszkaniowe za okres niemożności korzystania z niego przepada. 

3. W sprawach nieujętych w „Regulaminie przyznawania stypendiów mieszkaniowych w ramach 

projektu „Akademiki za dobre wyniki” w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Białostockiej” 

decyzje podejmuje Rektor. 


