
Komunikat nr 10  

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 19 maja 2020 r.  
 

w sprawie zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego  

do dnia 30.09.2020 r. 
 

Na podstawie  art. 79 ust. 3-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.  

z 2020 r.  poz. 695, 875) zarządzam, co następuje:   
 

§ 1 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r.  poz. 695, 

875), zwanej dalej Ustawą, wprowadza się następujące zmiany dotyczące zasad ubiegania się i 

przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego: 

1. Obsługa wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu stypendialnego jest 

prowadzona wyłącznie przez system stypendialny w USOSweb UwB. 

2. Wnioski o przyznanie świadczeń powinny być wypełnione i zarejestrowane przez 

studenta/doktoranta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB wraz z załącznikami 

potwierdzającymi ten wniosek. 

3. Podstawą ubiegania się o zapomogę może być w szczególności utrata przez 

studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana 

ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców w związku z sytuacją zagrożenia 

epidemicznego. 

4. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga jest 

przyznawana przez rektora. Przepisów Kpa i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875) nie stosuje 

się (zniesiony jest limit przyznawania dwóch zapomóg w danym roku akademickim). 

5. Zawieszony jest obowiązek przedstawiania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, 

jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 528 zł (art. 79 ust. 4 Ustawy). 

Studenci/doktoranci  ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego nie mają 

obowiązku dostarczania zaświadczenia o sytuacji majątkowej i dochodowej oraz 

dokumentowania źródeł utrzymania rodziny na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. 

6. W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 zawieszone jest stosowanie przepisu 

ograniczającego prawo do otrzymywania stypendium studentom, którzy studiują dłużej niż 

6 lat (art. 79 ust. 5 Ustawy). Studenci, którzy posiadają status studenta dłużej niż 6 lat, mogą 

otrzymać: 

1) stypendium socjalne,  

2) zapomogę,  

3) stypendium dla osób niepełnosprawnych.  

7. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie 

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) z powodu 

przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy. 

 

§ 2 

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
                   Rektor 

    Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


