
  
 
 

 
 

Pismo okólne Nr 10/2014 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 4 września 2014 r. 

w sprawie przyjmowania wniosków 
 o pomoc materialną dla studentów na rok akademicki 2014/2015   

 
 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji prac Działu Spraw Studenckich 
Politechniki Lubelskiej w zakresie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy 
materialnej dla studentów w okresie rozpoczęcia roku akademickiego 2014/2015  
u s t a l a m, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. W dniach 22 września – 9 października 2014 r. wnioski o pomoc materialną 
dla studentów na rok akademicki 2014/2015 przyjmowane będą  
w pomieszczeniach tzw. „sali białej” budynku Stołówki Politechniki 
Lubelskiej (ul. Nadbystrzycka 40A, I piętro). 

2. W miejscu, o którym mowa w ust. 1, przyjmowane będą dokumenty 
dotyczące przyznania następujących świadczeń: 
1) stypendium socjalnego, 
2) stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania w innym 

obiekcie niż dom rodzinny, 
3) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,  
4) stypendium Rektora dla najlepszych studentów, 
5) zapomogi. 

3. Organizację procedury przyjmowania dokumentów we wskazanym wyżej 
okresie i pomieszczeniach powierzam Działowi Spraw Studenckich 
Politechniki Lubelskiej. 
 

§ 2. 

Zobowiązuję jednostki organizacyjne Uczelni do podjęcia prac mających na 
celu przygotowanie pomieszczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, w następującym 
zakresie: 

 



 
1) Dział Administracyjno-Gospodarczy – udzielenie wsparcia technicznego 

przy przenoszeniu niezbędnych mebli i urządzeń; 
2) Dział Techniczny – zapewnienie zasilania elektrycznego; 
3) Centrum Informatyczne – zapewnienie pomocy przy zainstalowaniu  

komputerów i drukarek; 
4) Biuro Rozwoju, Promocji i Kooperacji – poinformowanie studentów  

(na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej, w formie plakatów na 
Wydziałach i Domach Studenckich, w formie banera reklamowego na 
Stołówce Uczelni) o miejscu i terminie przyjmowania wniosków.  

 
§ 3. 

 
Koordynację przeprowadzenia niezbędnych czynności organizacyjnych  

w celu realizacji postanowień niniejszego Pisma powierzam p. Katarzynie 
Stelmach-Biszczak. 

 
§ 4. 

 
Nadzór nad wykonaniem niniejszego Pisma powierzam  

prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Wac-Włodarczykowi (Prorektor ds. Studenckich) 
oraz inż. Wiesławowi Sikorze (Biuro Rektora i Organizacji Uczelni). 

      
                 
                                    

 R e k t o r   

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 
 


