
Zarządzenie Nr 2/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 9 października 2017 r. 

 

 

w sprawie:  zmian w załączniku do zarządzenia Rektora AWF Warszawa 

Nr 64/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie (z późn. zm.) 

 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 186 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 99 

ust. 1 Statutu AWF Warszawa, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów 

wprowadzam następujące zmiany do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie (zwanego dalej „Regulaminem”), stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 

Rektora AWF Warszawa Nr 64/2014/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.): 

 

 

1) W § 6 ust. 10 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„10. W przypadku, jeśli wniosek nie spełnia wymagań, zawiera niepełne dane lub brak 

jest wymaganych dokumentów lub oświadczeń, pracownik dziekanatu wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, wyznaczając jednocześnie w wezwaniu 

termin na uzupełnienie wniosku nie krótszy niż 7 dni od daty otrzymania przez 

studenta zawiadomienia o konieczności uzupełnienia wniosku z pouczeniem, że 

nieuzupełnienie dokumentacji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Zawiadomienie następuje na piśmie.” 

 

2) W § 7 ust. 20 pkt 4 i 5 Regulaminu otrzymują brzmienie: 

 

„4) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje odpowiednio 

o formie płaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego 

podatku, 

5) aktualnego obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikowanego 

corocznie do dnia 1 sierpnia, stanowiącego podstawę wyliczenia dochodu z działalności 

podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku,” 

 

3) Uchyla się wzór załącznika nr 6 do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie – „OSWIADCZENIE 

CZŁONKA RODZINY STUDENTA O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ 

DZIAŁALNOŚCI OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW 

OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE” 



§ 2 
 

Prostuje się oczywistą pomyłkę pisarską w zarządzeniu Nr 1/2016/2017 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 października 2016 r. 

w sprawie zmian w załączniku do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 64/2014/2015 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 

sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania 

wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie – w § 1 pkt 11 zarządzenia Nr 1/2016/2017 początek zdania powinien brzmieć: 

„W § 7 w ust. 19 dodaje się pkt. 7-9 o następującym brzmieniu:” 

 

§ 3 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie Nr 64/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz jego załącznika 

pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku, 

z mocą obowiązującą począwszy od dnia 2 października 2017 r. 

3. Wprowadza się, jako załącznik do niniejszego zarządzenia, tekst jednolity Regulaminu 

przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na dzień 10 października 2017 r., 

uwzględniający wszelkie wprowadzone dotychczas do Regulaminu oraz jego załączników 

zmiany. 

 

 

 

 

      Rektor 

 

    

                                                                             Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

 

1) Tekst jednolity Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na dzień 

10 października 2017 r., wraz z załącznikami. 


