
ZARZĄDZENIE NR 1137 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 24 czerwca 2020 roku 

 

➢ w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wniosków o stypendium mieszkaniowe przyznawanych 

na podstawie „Regulaminu przyznawania stypendiów mieszkaniowych w ramach projektu 

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

 

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

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 pkt 14 Statutu Politechniki Białostockiej, 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1  

Ustala się następujący tryb rozpatrywania wniosków o stypendium mieszkaniowe przyznawanych 

na podstawie „Regulaminu przyznawania stypendiów mieszkaniowych w ramach projektu „Akademiki 

za dobre wyniki” w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Białostockiej”, zwanego dalej 

„Regulaminem”: 

1) kierownik Działu Promocji jest odpowiedzialny za zamieszczenie zatwierdzonego przez rektora 

Regulaminu na stronie internetowej www.pb.edu.pl w terminie do dnia 22 czerwca 2020 roku;  

2) Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 roku, przyjmuje 

wnioski o przyznanie stypendium mieszkaniowego, składane na formularzu, którego wzór 

określony jest w Regulaminie; 

3) Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji po zakończeniu przyjmowania dokumentów, 

o których mowa w pkt 2, weryfikuje ich poprawność, a w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania; 

4) Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji sporządza listę rankingową osób, które kolejno 

uzyskały najwyższą liczbę punktów procentowych na pisemnym egzaminie maturalnym, 

z uwzględnieniem kryteriów określonych w Regulaminie. O miejscu na liście rankingowej 

decyduje suma punktów procentowych uzyskanych na poziomie nie mniej niż 85% punktów 

możliwych do zdobycia ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub 

dwujęzycznym; 

5) Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji przekazuje rektorowi listę rankingową osób wraz 

z listą osób, którym przyznano stypendium w terminie do dnia 11 września 2020 roku;  

6) rektor zatwierdza listę rankingową oraz listę osób, którym przyznano stypendium 

mieszkaniowe; 

7) zatwierdzoną listę osób, którym przyznano stypendium mieszkaniowe, Centrum Rekrutacji 

i Wspierania Edukacji niezwłocznie przekazuje do wiadomości kanclerzowi, kwestorowi oraz 

kierownikowi Działu Promocji. Kwestor otrzymuje i przechowuje także oświadczenia dla potrzeb 

podatku dochodowego od osób fizycznych złożone przez osoby, którym przyznano stypendium 

mieszkaniowe według listy rankingowej; 

8) Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji informuje osoby, którym przyznano stypendium 

mieszkaniowe, najpóźniej do dnia 18 września 2020 roku. Dział Promocji ogłasza listę osób, 

którym przyznano stypendium mieszkaniowe na stronie internetowej www.pb.edu.pl;  

http://www.pb.edu.pl/
http://www.pb.edu.pl/


9) Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji przechowuje wszystkie wnioski o przyznanie 

stypendium mieszkaniowego; 

10) kierownik Działu Zasobów Mieszkaniowych wskazuje pokoje w Domach Studenta, w których 

mogą zostać zakwaterowane osoby, którym przyznano stypendium mieszkaniowe; 

11) administracja Domów Studenta odpowiedzialna jest za zakwaterowanie osób, którym 

przyznano stypendium mieszkaniowe, zgodnie z Regulaminem Domu Studenta Politechniki 

Białostockiej;  

12) w przypadku utraty prawa do otrzymywania stypendium mieszkaniowego przez osobę, której 

przyznano stypendium, kanclerz niezwłocznie informuje o tym Kwesturę; 

13) Kwestura dokonuje rozliczenia stypendium mieszkaniowego oraz wystawia stypendystom 

formularz PIT-8C. 

 

§ 2 

Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zarządzenia czynię kanclerza i kwestora − w zakresie 

rozliczeń finansowych, kierownika Działu Zasobów Mieszkaniowych − w zakresie zakwaterowania 

w Domach Studenta Politechniki Białostockiej oraz kierownika Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji 

i kierownika Działu Promocji − w pozostałym zakresie.  

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr 973 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 17 czerwca 2019 roku 

w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wniosków o stypendium mieszkaniowe przyznawanych na 

podstawie „Regulaminu przyznawania stypendiów mieszkaniowych w ramach projektu „Akademiki za 

dobre wyniki” w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Białostockiej”. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         REKTOR 

 

            prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 


