
Zarządzenie nr 60 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 17 lipca 2020 r.  

 

w sprawie zmian w  Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów  

Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                         

i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r.                         

w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku, wprowadza się  

następujące zmiany: 
 

1) § 31 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 31 

1. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenta uczelni. Prawo to 

przysługuje również małżonkowi i dziecku studenta. 

2. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta przysługuje studentowi studiów 

stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny 

dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. 

3. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania miejsca w domu studenta, w ramach limitów 

miejsc przyznanych studentom poszczególnych wydziałów w domu studenta, 

podejmuje dziekan, zaś w przypadku doktorantów szkół doktorskich rozstrzygnięcie 

podejmuje prorektor właściwy do spraw studenckich. 

4. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta powinien być wypełniony                                         

i zarejestrowany przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB. Do wniosku 

należy dołączyć oświadczenie o dochodach za rok kalendarzowy poprzedzający rok 

akademicki, w którym składany jest wniosek, wraz z dokumentacją potwierdzającą 

dochody rodziny, chyba że regulamin stanowi inaczej. 

5. Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od 

otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w 

wersji papierowej wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4.  

6. Student kontynuujący studia składa wniosek w terminie do 10 sierpnia, a kandydat 

przyjęty na studia w terminie do 31 sierpnia.  

7. W stosunku do doktorantów szkół doktorskich stosuje się odpowiednio postanowienia 

ust. 2-6. 

8. Postanowienia, o których mowa w ust. 2-6, nie dotyczą osób ubiegających się o  miejsce 

w ramach limitów przyznanych Działowi Współpracy Międzynarodowej oraz 

Parlamentowi Studenckiemu.  

9.  W terminie do dnia 30 lipca Dział Współpracy Międzynarodowej oraz Parlament 

Studencki wnioskuje do rektora o przyznanie liczby miejsc przeznaczonych na potrzeby 

ich działalności.  

10. Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach przyznanego limitu miejsc przydziela 

miejsca oraz studentom przyjeżdżającym do UwB w ramach wymiany. 



11. Parlament Studencki w ramach przyznanego limitu miejsc przydziela je studentom 

szczególnie zaangażowanym w prace samorządu studenckiego. 

12. Dziekan, dyrektor szkoły doktorskiej, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej 

oraz przewodniczący Parlamentu Studenckiego do dnia 10 września informują 

kierownika Działu Spraw Studenckich o liczbie wykorzystanych miejsc w ramach 

przyznanego limitu. W przypadku niewykorzystania miejsc, zostaną one 

rozdysponowane przez rektora pomiędzy wyżej wskazane jednostki.  

13. Szczegółowe zasady kwaterowania oraz przepisy porządkowe zapewniające 

prawidłowe funkcjonowanie domów studenta określa Regulamin Domu Studenta 

Uniwersytetu w Białymstoku.” 

 

2) w § 33 dodaje się ust. 4b w brzmieniu:  

„4b. Dziekan, dyrektor szkoły doktorskiej, kierownik Działu Współpracy 

Międzynarodowej oraz przewodniczący Parlamentu Studenckiego do dnia 20 września 

2020 r. informują kierownika Działu Spraw Studenckich o liczbie wykorzystanych 

miejsc w ramach przyznanego na rok akademicki 2020/2021 limitu.” 

 

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Rektor 

Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 

 
 


