
Uchwała Nr 4/2009/2010 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 września 2009 roku 

 

 

 
 
w sprawie:  wysokości miesięcznego stypendium sportowego, stypendium motywacyjnego 

oraz stypendium dla studenta – staŜysty przyznawanego ze środków własnego 

funduszu stypendialnego w roku akademickim 2009/2010 
 
 

§ 1 
 

Działając na podstawie art. 104 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 50 ust. 2 pkt 22 i § 107 ust. 3 Statutu Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz § 3a ust. 8 i § 2 ust. 20 Regulaminu przyznawania 
świadczeń dla studentów finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie wprowadzonego Uchwałą Senatu AWF w Warszawie z dnia 11 lipca 2006 
roku (z późniejszymi zmianami), Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 22 września 2009 roku, 
uchwala kwoty stypendiów dla studentów-staŜystów oraz stypendium sportowego i motywacyjnego 
przyznawanych z własnego funduszu stypendialnego w roku akademickim 2009/2010. 

 
§ 2 

 
1. Wysokość uczelnianego stypendium sportowego w poszczególnych kategoriach wynosi: 

a. Kategoria I od 200 zł do 600 zł.  
b. Kategoria II od 150 zł do 450 zł 
c. Kategoria III od 100 zł do 300 zł 

2. Uczelniane stypendia sportowe są przyznawane niezaleŜnie od innych świadczeń przyznawanych 
z funduszu pomocy materialnej z wyłączeniem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 
sportowe. 

3. Przy ustalaniu wysokości uczelnianego stypendium sportowego w indywidualnych sprawach 
studenckich uwzględnia się fakt przyznania i otrzymywania przez studenta stypendium za 
osiągnięcia w sporcie z funduszu pomocy materialnej dla studentów AWF Warszawa oraz 
stypendium na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 
poz. 113 z późn. zm.) . 

4. Do wniosku naleŜy dołączyć oświadczenia studenta, iŜ otrzymuje albo nie otrzymuje stypendium 
wymienionego w ust. 3. 
 

§ 3 
 

Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta-staŜysty wynosi 600 zł. 
 

§ 4 
 

Wysokość miesięcznego (cyklicznego) stypendium motywacyjnego wynosi od 200 do 400 zł. 
Jednorazowe stypendium motywacyjne, przyznawane na podstawie § 3a ust. 4 Regulaminu Własnego 
Funduszu Stypendialnego, moŜe być przyznane w kwocie nieprzekraczającej 1000 zł. 
 
 
 



§ 5 
 

Świadczenia stypendialne będą wypłacane studentom w ramach dostępnych na koncie funduszu 
środków finansowych.  

 
§ 6 

 
Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2009 r. Traci moc, z dniem wejścia 
w Ŝycie niniejszej Uchwały, Uchwała Senatu AWF w Warszawie nr 16/2008/2009 z dnia 23 września  
2008 r. w sprawie wysokości miesięcznego stypendium sportowego oraz stypendium dla studenta-
staŜysty przyznawanych ze środków własnego funduszu stypendialnego w roku akademickim 
2008/2009. 
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