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Zarządzenie nr 39/2021/2022 
Rektora 

Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 
z dnia 17 marca 2022 roku 

 
w sprawie: wysokości świadczeń socjalnych, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz 
stypendium Rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 
 
Działając na podstawie §20 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz na 
podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku – 
Białej, w porozumieniu z Samorządem Studenckim WSFiP, oczekując na prognozę wysokości 
dotacji przyznawanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na rok 2022, ustalam wysokości 
świadczeń obowiązujących dla miesięcy marzec i kwiecień semestru letniego roku 
akademickiego 2021/2022.  

§1 
1. Stypendium socjalne 

Miesięczny dochód netto na  
jedną osobę w rodzinie w PLN 

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego 
w PLN 

do 350,00 1 200,00 

350,01 - 700,00 1 100,00 

700,01 – 1051,70 1 000,00 

2. Zwiększenie stypendium socjalnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym - 
dla studentów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej 

Miesięczna wysokość zwiększenia stypendium 
socjalnego w PLN 

300,00 

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Stopień niepełnosprawności 
Miesięczna wysokość dla osób 

niepełnosprawnych w PLN 

stopień znaczny niepełnosprawności 1 500,00 

stopień umiarkowany niepełnosprawności 1 400,00 

stopień lekki niepełnosprawności 1 300,00 

  



 

Zarządzenie nr 39/2021/2022 

Rektor 4. Stypendium Rektora  

Stopień stypendium Wysokość stypendium w PLN/m-c 

I - go 

II - go 

III - go 

IV - go 

V - go 

VI –go 

VII-go 

VIII-go 

700,00 

650,00 

600,00 

550,00 

500,00 

450,00 

400,00 

350,00 

 
Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i jego ewentualnego zwiększenia oraz 
stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć kwoty 2435,80 PLN.  
 

§2 
W roku kalendarzowym 2022 miesięczna wysokość środków przeznaczonych na zapomogi 
wynosi 3 100 zł. 

§3 
1. Zarządzenie reguluje wysokości przyznawanych stypendiów Rektora, stypendiów 

socjalnych i stypendiów dla osób niepełnosprawnych należnych i wypłacanych od dnia 
01 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.. 

2. Wysokość przyznawanych stypendiów Rektora, stypendiów socjalnych i stypendiów dla 
osób niepełnosprawnych na kolejne miesiące semestru letniego roku akademickiego 
2021/2022 będzie ustalona po otrzymaniu przez Uczelnię komunikatu Ministra Edukacji 
i Nauki o wysokości dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na 
rok 2022. 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 

                                                                                    
Rektor      Dyrektor Generalna 

dr hab. inż. Jacek Binda, Prof. WSFiP mgr Szarlota Binda 
 

 
 
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego 
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