
Zarządzenie Nr 23/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie: uzupełnienia zapisów zarządzenia Nr 16/2016/2017 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

16 listopada 2016 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej na zadania 

związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów 

oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego 

dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz 

zapomogi w roku akademickim 2016/2017 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1, art. 103 ust. 3 oraz art. 174 ust. 2 w związku z art. 94 ust. 1 

pkt 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1842), w związku ze zwiększeniem planu dotacji na pomoc materialną dla 

studentów i doktorantów na 2016 rok do łącznej kwoty 8 449,4 tys. zł, w porozumieniu 

z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AWF Warszawa dokonuję następującego 

uzupełnienia zapisów zarządzenia Nr 16/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie podziału 

dotacji przyznanej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów 

i doktorantów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla 

niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi w roku 

akademickim 2016/2017: 

 

1) Stypendia rektora dla najlepszych studentów będą wypłacane uprawnionym studentom 

przez okres 10 miesięcy. 

2) Dodatkowa wypłata świadczeń stypendialnych uprawnionym studentom zostanie 

zrealizowana w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.  

 

§ 2 

 

Dodatkową kwotę dotacji na  pomoc materialną dla studentów i doktorantów w kwocie 

92 600,00 zł dziele następująco:  

 

1. Część warszawska AWF Warszawa – 49 272,00 zł, 

2. Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej – 43 328,00 zł. 

 

§ 3 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie Nr 16/2016/2017 z dnia 16 listopada 2016 r. pozostają bez 

zmian.  

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                               Rektor 

 

 

                                                                                Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


