
Aneks  nr 1 z dnia 15 lipca 2008 r.  

do Uchwały Nr 67/2005/2006 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 11 lipca 2006 roku 

 

 

w sprawie:  Zmian w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego  

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 104 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz  § 108 ust. 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 24 

2008 roku, po rozpoznaniu wniosku Prorektora ds. studenckich, wprowadza następujące zmiany 

w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego stanowiącym załącznik do Uchwały z dnia 11 

lipca 2006 roku: 

 

Dodaje się § 3a o następującym brzmieniu: 

Uczelniane stypendium motywacyjne 

1. Uczelniane stypendium motywacyjne przyznawane jest studentom aktywnie zaangaŜowanym 

i działającym na rzecz społeczności studenckiej zgodnie z zasadą upowszechniania i rozwijania 

samorządności i inicjatyw studenckich. Liczba Uczelnianych stypendiów motywacyjnych 

przyznanych z własnego funduszu stypendialnego ograniczona jest do maksymalnie 25 w ciągu 

danego roku akademickiego. 

2. Uczelniane stypendia motywacyjne przyznaje prorektor ds. studenckich na wniosek 

przewodniczącego Samorządu Studentów. Do wniosku przewodniczący Samorządu dołącza 

opinię w zakresie działalności studenta w środowisku akademickim. 

3. Prawo ubiegania się o przyznanie uczelnianego stypendium motywacyjnego przysługuje 

wyłącznie studentom Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

4. Uczelniane stypendium motywacyjne studenci mogą otrzymywać w danym roku akademickim 

przez okres do 10 miesięcy lub stypendium moŜe być przyznane jednorazowo. 

5. Przyznane stypendia wypłacane są w okresach miesięcznych z góry, najpóźniej do dnia 10 

kaŜdego miesiąca. 

6. Stypendium nie podjęte przez studenta w ciągu 3 miesięcy z kasy Uczelni, bez usprawiedliwionej 

przyczyny podlega cofnięciu na podstawie decyzji prorektora ds. studenckich. Od decyzji 

prorektora studentowi przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania 

orzeczenia. Po uprawomocnieniu się decyzji środki finansowe nie podjęte przez studenta wracają 

do własnego funduszu stypendialnego. 

7. Prorektor ds. studenckich ma prawo cofnięcia lub pozbawienia studenta przyznanego 

uczelnianego stypendium motywacyjnego, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Samorządu 

Studentów w przypadku: 

a) prawomocnego skreślenia uprawnionego z listy studentów, 

b) ukarania studenta prawomocną karą upomnienia przez rektora lub orzeczenia prawomocną 

decyzją komisji dyscyplinarnej inną karą wobec uprawnionego, 

c) zawieszenia uprawnionego w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej, 

d) zaprzestania działalności, za którą studentowi przyznano stypendium motywacyjne.” 



 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego pozostają bez zmian. 

W następstwie wydania niniejszego aneksu wydany zostanie równieŜ aneks do Zarządzenia Rektora 

AWF w Warszawie nr 78/2005/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. (wprowadzającego Regulamin Własnego 

Funduszu Stypendialnego) o analogicznej treści. 

 

§ 3 

 

Niniejsza aneks do uchwały wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

          PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                 prof. dr hab. Henryk Sozański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


