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Zarządzenie Nr 73/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 30 września 2014 r. 

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie 

 

 

Działając 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 2012 poz. 572 z późn. zm.), 

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 nr 52 z dnia 20 

września 2011 r.: 

 

§ 1 

Zmienia się brzmienie § 9 ust. 6 pkt 2 Regulaminu na: 

 

„2) Stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, z tytułu wysokich wyników sportowych: 

- I kategoria: uczestnicy igrzysk olimpijskich lub igrzysk paraolimpijskich, medaliści 

mistrzostwa świata lub Europy w dyscyplinach: piłka ręczna, piłka siatkowa, korfball, 

lekkoatletyka, wioślarstwo, szermierka, zapasy, judo, pływanie, gimnastyka sportowa, 

akrobatyka sportowa, taekwondo olimpijskie, rugby, podnoszenie ciężarów, pięciobój 

nowoczesny, żeglarstwo.  

-  II kategoria: finaliści mistrzostw świata lub Europy (4-8 miejsce), uniwersjad (1-8 miejsce), 

akademickich mistrzostw świata lub Europy (1-8 miejsce), medaliści mistrzostw Polski 

seniorów w dyscyplinach: piłka ręczna, piłka siatkowa, korfball, lekkoatletyka, 

wioślarstwo, szermierka, zapasy, judo, pływanie, gimnastyka sportowa, akrobatyka 

sportowa, taekwondo olimpijskie, rugby, podnoszenie ciężarów, pięciobój nowoczesny, 

żeglarstwo którzy także brali udział w akademickich mistrzostwach Polski bądź 

akademickich pucharach Polski jako reprezentanci AWF w Warszawie
2
, 

-  III kategoria: zawodnicy podstawowego składu zespołu ekstraklasy lub I ligi w piłce 

ręcznej, piłce siatkowej, korfball lub rugby, którzy także brali udział w akademickich 

mistrzostwach Polski bądź akademickich pucharach Polski jako reprezentanci AWF 

w Warszawie
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, medaliści akademickich mistrzostw Polski lub medaliści mistrzostw Polski 

AZS. 
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Tylko w przypadku organizacji zawodów tej rangi w danej dyscyplinie” 
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§ 2 

1. W pozostałym zakresie Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 52 z dnia 20 września 2011 r. 

obowiązuje bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, stanowiącym tekst jednolity Regulaminu 

przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na dzień 30 września 2014 r., 

uwzględniającym wszelkie wprowadzone do niego, w tym niniejszym zarządzeniem, 

zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 

2014 r. 

 

 

 

 

                                                                             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 30 września 2014 r. 

 


