
 
BR.0210.3.34.2022 

Komunikat nr 34 
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 17 listopada 2022 r. 
 

w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta  
uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek 

stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi  
w roku akademickim 2022/2023 

 

§ 1 

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu  

w Białymstoku wprowadzonego Zarządzeniem nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 27 września 2019 r., z późn.zm. zwanego dalej Regulaminem, w roku akademickim 

2022/2023 ustala się: 

− wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się 

o  stypendium socjalne,  

− wysokość miesięcznych stawek stypendium socjalnego w kolejnych przedziałach 

dochodowych, 

−  miesięczne stawki zwiększenia stypendium socjalnego,  

− wysokość miesięcznej stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych,  

− wysokość miesięcznych stawek stypendium rektora, 

−  maksymalną  wysokość jednorazowej  zapomogi: 

WYSOKOŚĆ DOCHODU NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA  
UPRAWNIAJĄCA DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE - do 1050 zł 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH STAWEK STYPENDIUM SOCJALNEGO 
 Przedziały dochodowe [zł] Wysokość stypendium [zł]  

I przedział dochodowy do 600,99 1000  
II przedział dochodowy 601 – 1050,00 900  

MIESIĘCZNE STAWKI ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM SOCJALNEGO 
(przy dochodzie netto na osobę w rodzinie do 600,99 zł) 



 

§ 2 

Świadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4 Regulaminu, w roku akademickim 

2022/2023 przyznaje się na okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr przez 

okres do 5 miesięcy.  

Tytuł zwiększenia stypendium Wysokość zwiększenia stypendium 
[zł] 

zamieszkanie w domu studenckim lub w obiekcie 
innym niż dom studencki 

 
100 

zamieszkanie w domu studenckim lub w obiekcie 
innym niż dom studencki z niepracującym 
małżonkiem lub dzieckiem  

120 
(100 student + 20 małżonek/dziecko) 

 
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ STAWKI STYPENDIUM DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  – 800 zł 
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNYCH STAWEK STYPENDIUM REKTORA  [zł] 

Rok studiów Wysokość stypendium [zł]  
I rok studiów (stypendium na podstawie uprawnień 
wynikających z § 22 ust. 3 Regulaminu) 

1300  

II-V rok jednolitych 
studiów magisterskich/  
II-III rok studiów I 
stopnia/  
I-II rok studiów II stopnia 

za wyróżniające wyniki  
w nauce, za osiągnięcia 
naukowe lub za 
osiągnięcia artystyczne 
lub za osiągnięcia 
sportowe we 
współzawodnictwie co 
najmniej na poziomie 
krajowym 

do 473,49 pkt 900 
od 473,50 pkt 1300 

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI –  do 1000 zł  
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