
Zarządzenie Nr 6/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 października 2016 r. 

 

w sprawie:  zmian w załączniku do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 65/2014/2015 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 doktorantów Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 199 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 23 czerwca 

2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 

r., poz. 1311) oraz § 99 ust. 2 Statutu AWF Warszawa, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu 

Doktorantów, wprowadzam następujące zmiany do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości 

świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 

stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 65/2014/2015 z dnia 31 sierpnia 

2015 r.: 

 

1) W nagłówku Regulaminu zmienia się zapis „wydany na podstawie art. 186 ust. 1” na zapis: „wydany 

na podstawie art. 199 ust. ust. 2 i 4” 

 

2) W § 5 ust. 8 po słowach: „odsetek ustawowych” dodaje się wyrażenie: „za opóźnienie” 

 

3) W § 6 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów złożone po wyznaczonym 

terminie, pozostawia się bez rozpoznania.” 

 

4) W § 7 w ust. 13 pkt. 1 dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub” 

 

5) W § 7 w ust. 18 pkt. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3)     utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

4)      utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,” 

 

6) W § 7 w ust. 18 dodaje się pkt. 8-10 w brzmieniu: 

„ 8) utratą świadczenia rodzicielskiego, 

9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym.” 

7) W § 7 w ust. 19 pkt. 3-5 otrzymują brzmienie: 

„3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 



4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonania po okresie 

zawieszenia w rozumieniu art.. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej,”  

8) W § 7 w ust. 19 dodaje się pkt. 7-9 w brzmieniu: 

„7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym.” 

 

9) W § 7 w ust. 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zaświadczenia z urzędu skarbowego każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i studenta 

o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych 

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c 

i 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 

nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zawierające informacje o wysokości:” 

 

10) W § 11 ust. 2 po słowach „ustawowymi odsetkami” dodaje się wyrażenie: „za opóźnienie” 

 

11) Wprowadza się nowy wzór załącznika nr 7 do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości 

świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AWF w Warszawie – „Oświadczenie członka 

rodziny doktoranta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym”, 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie Nr 65/2014/2015 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 1 października 2016 r., w związku z brzmieniem art. 23 ustawy 

z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1311). 

3. Zobowiązuje się kierownika studiów doktoranckich oraz Radę Samorządu Doktorantów AWF 

Warszawa do zapoznania doktorantów z zapisami niniejszego zarządzenia. 

 

 

      Rektor 

 

    

                                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  

 

 

 

Załącznik: 

 

1) Nowy wzór oświadczenia członka rodziny doktoranta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym (załącznik nr 7 do Regulaminu). 

 


