
Komunikat nr 12
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia2Olistopada 2017 r.

w sprawie wysokoici dochodu na osobg w rodzinie studenta uprawniajqcej do ubiegania sig
o stypendium socjalne, wysokolci stawek stypendifw, Twigksx,enia s4tpendium oraT

zapomogi w roku akodemickim 2017/2018

Na podstawie $ 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania i wyplacania iwiadczeri pomocy materialnej
studen.tom Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadzonego Zarz4d,zeniem nr 27 Rektora Uniwersltetu
w Bialymstoku z dnia2O wrzeinia 2016 r., w roku akademickim 2017 /2018 ustala sie:
- wysokoSc dochodu na osobg w rodzinie srudenta uprawniaj4c4 do ubiegania sig

o stypendium socjalne,
- wysoko5d miesigcznych stawek stypendium socjalnego w kolejnych przedzialach dochodowych,
- miesigczne stawki zwigkszenia stypendium socjalnego,
- wysoko66 miesigcznych stawek stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,
- wysoko66 miesigcznych stawek stypendium rektora dla najlepszych student6w,
- maksymalnq wysokoSi jednorazowej zapomogi:

wysoKosc DocHoDU NErTO NA OSOBE w RODZTN|E 5ITJDENTA.FRAWNTAJAaI p6
UBIECANIA SIE O STYPENDIUM SOCJALNE - do 800 zl

WYSOKOSC MLESr ECZNyCH SrnWpr srypENnrr-rrvr socJALNEco
Przedziab dochodowe WysokoSd stypendium Izll

I przedzial dochodowy do 500,99 s00
II przedzial dochodowy 501-600,99 400

III przedzial dochodowy 60 I -700,99 300

IV przedzial dochodowy 70l-800,00 200
MIESIECZNE STAWKI ZWIEKSZENIA STYPENDIUM SOCJALNEGO

(przy dochodzie netto na osobg w rodzinie do 500,99 zl)
Tytul zwigkszenia stypendium Wysoko56 zwigkszenia stypendium lzll

zamieszkanie w domu studenckim lub
w obiekcie innym ni2 dom studencki 100
zamieszkanie w domu studenckim lub
w obiekcie innym ni2 dom studencki
z niepracuj4cym mal2onkiem lub dzieckiem

150
( 100 zl student + 50 zl malZonek/dziecko)

WYSOKOSC MIESIECZNYCTI STAWEK
STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSOB NTEPELNOSpRAWNyCH [zl]

Stopieri niepelnosprawnoSci Wysoko5d stypendium lzll
lekki 350

umiarkowany 400
znaczny 450

WYSOKOSC MIESIECZNYCH STAWEK
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTOW [zI
Kategoria Wysoko66 stypendium [zll

za wysok4 Sredniq ocen do 4,749 900

4 7{_S nO 1300

za osi4gn igcia naukowe/za
osi4gnigcia artystyczne/za
wysokie wyniki sportowe

40-69,99 pkt 900
70-100 pkt 1300

MAKSYMALNA wysoKoffil - do rooo zl


