
ZARZĄDZENIE NR 1147 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 6 lipca 2020 roku 

 

➢ w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zasad postępowania 

w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19    

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 i ust. 2 pkt 17-18 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, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 

roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu Nr 1122 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 21 maja 2020 

roku w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia 

COVID-19, a mianowicie po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„1. Od dnia 6 lipca 2020 roku umożliwia się powroty mieszkańców Domów Studenta Politechniki 

Białostockiej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonych w wytycznych 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydanych w konsultacji z GIS, dotyczących zapewnienia 

bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19, 

opublikowanych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-mnisw-w-konsultacji-z-

gis-dotyczace-zapewnienia-bezpiecznych-warunkow-zakwaterowania-w-domach-studenckich-w-trakcie-

epidemii-covid-19 . 

2. Osoba powracająca (mieszkaniec) zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie Kierownika Domu 

Studenta drogą mailową lub telefonicznie w celu ustalenia terminu powrotu.  

3. Mieszkańcy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z załącznikiem 

nr 1 oraz zachowania szczególnych zasad reżimu sanitarnego. 

4. Domy Studenta świadczą usługi zakwaterowania w ramach noclegów doraźnych, nadal obowiązuje 

zakaz odwiedzin mieszkańców.”.  

§ 2 

Za prawidłową realizację zarządzenia czynię kierowników Domów Studenta oraz kierownika Działu 

Zasobów Mieszkaniowych.  

§ 3 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje kanclerz Politechniki Białostockiej. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

          

         REKTOR 

 

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 
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                                                                                             Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1147/2020 
 

Oświadczenie mieszkańca Domu Studenta. 

 

Zgodnie z rekomendacją GIS i w trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców oraz pracowników 

Domach Studenta PB, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Czy miał Pan/Pani kontakt z osobą chorą na COVID-19? Tak / Nie* 

2. Czy miał Pan/Pani kontakt z osobą  przebywającą na kwarantannie? Tak / Nie* 

3. Czy obecnie występują u Pana / Pani objawy infekcji (gorączka, kaszel, bóle gardła itp.)? Tak / 

Nie* 

 

Oświadczam że, jestem świadomy / świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących 

zarażeniem się COVID-19. 

 

 

Białystok dnia. …………………………..                          czytelny podpis……………………………….. 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 
Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanego dalej RODO) 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 

85 746 90 00, 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 przetwarzaniem 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 zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
zakwaterowania w domach studenckich - na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i d RODO oraz w zakresie informacji o stanie 
zdrowia na podstawie art. 9 ust 2 lit. g RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni od dnia zakwaterowania. 
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, 

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym 
zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zakwaterowania 
Pani/Pana w domu studenta. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości kwaterunku. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o 
którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 

https://www.pb.edu.pl/
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