
  

BR.0210.1.7.2023  

Zarządzenie nr 7 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie określenia wysokości opłaty za wstęp 

do Planetarium Uniwersytetu w Białymstoku 

  

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 11 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku zarządzam, co 

następuje:  

  

§ 1  

1. Wstęp na seanse i inne wydarzenia w Planetarium Uniwersytetu w Białymstoku 

odbywa się na podstawie zakupionego biletu: 

1) bilet grupowy: opłata za seans dla max. 32 osób, 

2)  bilet indywidualny na seans: 

a) bilet normalny, 

b) bilet ulgowy (za okazaniem przy wejściu dokumentów uprawniających do 

zniżki) przysługuje: 

 dzieciom od 3. roku życia, 

 uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

 studentom, doktorantom, 

 emerytom i rencistom, 

 jednemu opiekunowi osoby z niepełnosprawnością, 

 pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie ważnej 

legitymacji służbowej lub karty pracowniczej do systemu Xemi,  

3) bilet rodzinny na seans do 6 osób  (do 6 osób, 1+2, 1+3, 1+4, 2+2, 2+3, 2+4) 

(jedna do dwóch osób dorosłych oraz dwoje do czworga dzieci do ukończenia 

18. roku życia). 

 



2. Wysokość opłaty za bilet na seans do Planetarium: 

Ceny biletów na film Bilet 

normalny 

Bilet 

ulgowy 

Bilet rodzinny 

za jedną osobę 

Bilet grupowy 

za seans 

Myszki i księżyc 12 zł 8 zł 7 zł 180 zł 

Nieziemskie księżyce 13 zł 9 zł 8 zł 210 zł 

Wszechświat i cała reszta 15 zł 10 zł 9 zł 300 zł 

Na skrzydłach marzeń 3D 18 zł 12 zł 11 zł 360 zł 

Explore 3D 18 zł 12 zł 11 zł 360 zł 

 

3. Cena za bilet wstępu na inne wydarzenia określana będzie każdorazowo przez 

kierownika Centrum Popularyzacji Nauki Uniwersytetu w Białymstoku. 

 

§ 2  

1. Traci moc Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 

2022 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wstęp do Planetarium 

Uniwersytetu w  Białymstoku. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2023 r.  

 

                 Rektor  

   Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 


