
 

 

Regulamin przyznawania wsparcia materialnego studentom Politechniki Białostockiej w ramach 

projektu „Stypendia pomocowe Amazon – Perspektywy” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Rektor ustala „Regulamin przyznawania wsparcia materialnego studentom Politechniki Białostockiej  

w ramach projektu „Stypendia pomocowe Amazon – Perspektywy””, zwany dalej Regulaminem. 

2. Regulamin ma zastosowanie do studentów kształcących się w roku akademickim 2022/2023 będących 

obywatelami Ukrainy. 

3. Stypendium przyznawane jest jednorazowo dla 10 studentów obywateli Ukrainy studiujących  

w Politechnice Białostockiej, w wysokości 1000 zł brutto dla jednego studenta. 

4. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 25 listopada 2022 roku. Wnioski złożone  

po tym terminie nie będą rozpatrzone. 

 

§ 2 

WARUNKI I KRYTERIA 

1. Rozpatrując wnioski bierze się pod uwagę trudną sytuację materialną i rodzinną studenta, związaną  

z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. 

2. Stypendium może otrzymać student Politechniki Białostockiej posiadający obywatelstwo Ukrainy. 

3. Decyzja o przyznaniu, bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna i nie służy od niej żaden środek 

odwoławczy. 

 

§ 3 

PROCEDURA PRZYZNAWANIA 

1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 przyznaje prorektor ds. studenckich. 

2. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta. Wzór wniosku określa załącznik do Regulaminu. 

3. Wypełniony i podpisany  wniosek należy złożyć w terminie określonym w § 1 ust. 4 w Centrum Spraw 

Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej w Dziale Spraw Studenckich (CNK  

ul. Zwierzyniecka 16, II piętro, pokój P2/37, 15-333 Białystok). 

4. Oświadczenie o potrzebie finansowej, stanowiące element wniosku jest dokumentem, w którym należy 

wskazać faktyczną sytuację studenta, zgodnie z prawdą. Odpowiedzialność za podanie prawdziwych 

danych ponosi student podpisujący oświadczenie. 

5. Warunkiem koniecznym do wypłaty przyznanego stypendium jest posiadanie przez studenta konta 

bankowego w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przesłana studentowi drogą mailową na adres podany  

we wniosku. 

7. Obsługę administracyjną wniosków o przyznanie sprawuje Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki  

i Rekrutacji Politechniki Białostockiej - Dział Spraw Studenckich, a ich wypłaty na konto studenta 

wskazane we wniosku o przyznanie stypendium, po potrąceniu należnego podatku dokonuje Kwestura 

Politechniki Białostockiej. 


