
 Zarządzenie Nr 14/2015/2016 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 16 listopada 2015 r. 

 

w sprawie: podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium 

specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych 

doktorantów oraz zapomogi w roku akademickim 2015/2016 

 

 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 oraz art. 174 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 2 

ust. 2 Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w porozumieniu z Uczelnianą 

Radą Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, ustalam następujący podział dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą 

materialną dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016: 

 

§ 1 

 

1. Podstawą podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów jest informacja o liczbie doktorantów uprawnionych do 

ubiegania się o stypendium socjalne, w tym stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom 

studencki, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i stypendium dla 

najlepszych doktorantów oraz o wysokości środków pieniężnych funduszu pomocy 

materialnej na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.  

2. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla 

najlepszych doktorantów wypłacane będą uprawnionym doktorantom przez okres 10 

miesięcy.  

3. Symulacja podziału środków pomocy materialnej na poszczególne rodzaje świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wynosi 600 zł miesięcznie. 

2. Wysokość stypendium socjalnego wynosi: 

1) 1000 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny 

wynosi do 300 zł netto, 

2) 900 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny 

wynosi 301 – 600 zł netto, 

3) 800 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny 

wynosi 601 – 820 zł netto. 

3. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 100 zł miesięcznie 

przysługuje doktorantowi, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny 

wynosi do 820 zł netto. 

4. Wysokość zapomogi ustala się na kwotę do 1000 zł.  



§ 3  

 

Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest według listy 

rankingowej na podstawie uzyskanej łącznej liczby punktów: 

1) Dla doktorantów pierwszego roku, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki 

w postępowaniu rekrutacyjnym - 650 zł. 

2) Dla doktorantów drugiego roku: 

a) 33 pkt. i powyżej - 750 zł, 

b) 32 - 24 pkt. - 600 zł, 

c) 23 - 17 pkt. - 450 zł. 

3) Dla doktorantów trzeciego roku: 

a) 40 pkt. i powyżej - 950 zł, 

b) od 25 do 39 pkt. - 800 zł, 

c) od 20 do 24 pkt. - 550 zł, 

d) 19 pkt. i poniżej  - 400 zł. 

4) Dla doktorantów czwartego roku: 

a) 60 pkt. i powyżej - 850 zł, 

b) od 45 do 59 pkt. - 800 zł, 

c) od 30 do 44 pkt. - 650 zł, 

d) 29 pkt. i poniżej  - 500 zł. 

 

§ 4 

 

Zasady przyznawania punktów, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, określa 

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej doktorantów 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz jego załączniki. 

 

§ 5 
 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 

1 października 2015 r.  

 

 

                   Rektor 

 

                                                                         

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
 

 

 

W imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów:             

 

      

                        Mgr Zuzanna Mazur 
 

 

 

 

Załączniki: 

1) Symulacja podziału środków. 

 


