
ZARZĄDZENIE NR 1101   

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 24 marca 2020 roku 

 

➢ w sprawie wydłużenia terminów wniesienia oraz zwolnienia z niektórych opłat pobieranych przez 

Politechnikę Białostocką  od studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 oraz art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 26 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 i pkt 26-

27 Statutu Politechniki Białostockiej, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) oraz rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511), zarządza się, 

co następuje: 

§ 1 

1. Wydłuża się do 30 czerwca 2020 roku terminy wniesienia opłat należnych Politechnice Białostockiej 

od studentów i doktorantów, przypadających od dnia 12 marca 2020 roku z następujących tytułów:  

1) za usługi edukacyjne związane z: 

a) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych; 

b) powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych; 

c) kształceniem na studiach w języku obcym; 

d) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów; 

e) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim; 

2) z tytułu umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. 

2. Z tytułu wydłużenia terminów wniesienia opłat, o których mowa w ust. 1, Politechnika Białostocka nie 

będzie naliczała odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wydłużenie terminów wniesienia opłat, o których mowa w ust. 1, nie wymaga sporządzenia aneksów 

do umów zawartych ze studentami, doktorantami  oraz uczestnikami studiów podyplomowych.  

4. Wydłużenie terminów wniesienia opłat, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy terminów wniesienia 

opłat związanych z rekrutacją, wydaniem dokumentów związanych z tokiem studiów oraz innych opłat 

niezwiązanych z procesem kształcenia.  

§ 2 

1. Od dnia 1 kwietnia 2020 roku zwalnia się studentów, niezamieszkujących w Domu Studenta w okresie 

zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, z opłat za miejsce w Domu Studenta. 

2. Warunkiem zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1,  jest opuszczenie Domu Studenta na okres 

zawieszenia zajęć dydaktycznych oraz zgłoszenie tego faktu administracji Domu Studenta.   

§ 3 

Zobowiązuje się kierowników Dziekanatów i kierowników Domów Studenta do niezwłocznego 

przygotowania informacji niezbędnych do wprowadzenia danych do systemu USOS, w uzgodnieniu 

z administratorem systemu USOS.  



§ 4 

Odpowiedzialnymi za realizację zarządzenia czynię prorektora ds. studenckich, prorektora 

ds. współpracy międzynarodowej, kanclerza, kwestora, dziekanów wydziałów, kierownika Działu Spraw 

Studenckich i Dydaktyki, kierownika Działu Zasobów Mieszkaniowych oraz kierowników studiów 

podyplomowych. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 roku. 

 

 

           REKTOR 

 

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 


