
Zarządzenie Nr 17/2009/2010
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
z dnia 25 stycznia 2010 r.

w  sprawie:   powołania  Komisji  Stypendialnej  w  ramach  projektu  „Doskonalenie 
potencjału naukowo-dydaktycznego w zakresie terapii zajęciowej kluczem 
do rozwoju uczelni  wyższych” oraz  wprowadzenia  w życie  Regulaminu 
rekrutacji,  warunków  oraz  trybu  przyznawania  i  przekazywania 
stypendiów  naukowych  dla  doktorantów  i  doktorów  uczestniczących  w 
tym projekcie

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 7 Statutu AWF Warszawa, w 
ramach  realizacji  projektu  "Doskonalenie  potencjału  dydaktyczno-naukowego  w  zakresie 
terapii  zajęciowej  kluczem  do  rozwoju  uczelni  wyższych"  w  ramach  Poddziałania  4.1.1 
"Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, nr 
POKL.04.01.01-00-097/09 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Projekt  "Doskonalenie  potencjału  dydaktyczno-naukowego  w  zakresie  terapii 
zajęciowej  kluczem  do  rozwoju  uczelni  wyższych"  w  ramach  Poddziałania  4.1.1 
"Wzmocnienie  potencjału  dydaktycznego  uczelni  "Programu  operacyjnego  Kapitał 
Ludzki, nr POKL.04.01.01-00-097/09 jest realizowany w latach 2009- 2012 w ramach 
współpracy  z  Akademią  Wychowania  Fizycznego  w  Krakowie,  Akademią 
Wychowania  Fizycznego  we  Wrocławiu  oraz  Wyższą  Szkołą  Administracji  w 
Bielsku-Białej.

2. Celem  ogólnym  projektu  jest:  wzmocnienie  potencjału  dydaktycznego  i  poprawa 
jakości kształcenia AWF Kraków, AWF Warszawa, AWF Wrocław, WSA Bielsko-
Biała  do końca I  kw.  2012 r.  poprzez podniesienie  kwalifikacji  32 przedstawicieli 
akademickiej kadry dydaktycznej w zakresie terapii zajęciowej i nowoczesnych metod 
nauczania,  intensyfikację  współpracy  z  międzynarodowymi  środowiskami 
naukowymi, zwiększenie aktywności naukowo-badawczej 8 doktorantów i 7 młodych 
doktorów AWF Kraków, AWF Warszawa i AWF Wrocław.

3. Projekt realizowany jest w Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie.
4. Koordynatorem projektu jest Andrzej Gryglewicz.
5. Nadzór  nad  realizacją  projektu  sprawuje  Dziekan  Wydziału  Rehabilitacji  Janusz 

Domaniecki.
6. Nadzór  nad  projektem  w  zakresie  rozliczenia  finansowo-księgowego  sprawuje 

kwestor Anna Szymandera.
7. Projekt  realizuje  zespół  w  składzie:  Andrzej  Gryglewicz,  Jadwiga  Kosińska, 

Bogusława Dąbrowska, Anna Ząbek.
8. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV – szkolnictwo wyższe i nauka: 
Działanie  4.1.  -  wzmocnienie  i  rozwój  potencjału  dydaktycznego  uczelni  oraz 
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 



opartej na wiedzy: Poddziałanie 4.1.- wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 
w  łącznej  wysokości  4  687  386,44  zł.,  w  tym  finansowanie  udziału  Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie  w wysokości 714 077,04 zł.

9. Projekt nie przewiduje dofinansowania ze środków własnych Uczelni.
10. Projekt posiada wyodrębniony rachunek bankowy oraz odrębną ewidencje księgową.
11. Zobowiązuję  Dziekana  Wydziału  Rehabilitacji  do  przedstawiania  kwartalnych 

sprawozdań  z  realizacji  projektu,  w  tym  informacji  o  rozliczeniu  finansowo- 
księgowym projektu w poszczególnych etapach.

§ 2

1. W ramach  realizacji  projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV – szkolnictwo wyższe i 
nauka: Działanie 4.1. - wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy: Poddziałanie 4.1. - wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 
tworzy się fundusz stypendialny przeznaczony na finansowanie stypendiów dla:

1) doktorantów  uczestników  I  i  II  roku  studiów  doktoranckich  zainteresowanych 
podejmowaniem tematyki terapii zajęciowej w rozprawach doktorskich oraz 

2) doktorów - poniżej 35 roku życia posiadających stopień doktora nie dłużej niż 5 lat, 
zainteresowanych  podejmowaniem  działalności  naukowo-dydaktycznej  z  terapii 
zajęciowej, zatrudnionych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie.

2. Warunki ubiegania się o stypendium określa Regulamin rekrutacji, warunków i trybu 
przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorów i  doktorantów 
AWF  Warszawa  w  ramach  projektu  "Doskonalenie  potencjału  dydaktyczno-
naukowego w zakresie  terapii  zajęciowej  kluczem do rozwoju  uczelni  wyższych", 
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Stypendia są przyznawane na wniosek doktoranta lub doktora w drodze ogłoszonego 
konkursu.

4. Powołuję Komisję Stypendialną w następującym składzie:
Dr hab. med prof. AWF Janusz Domaniecki – przewodniczący,

   Dr hab. prof AWF Marianna Barlak – członek,
   Dr Maria Grodner – członek,

      Jadwiga Kosińska - sekretarz.

5. Do zadań komisji należy m. in należy:

1) ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów,
2) wybór stypendystów,
3) nadzór nad prawidłową realizacją procesu przyznawania i wypłacania stypendiów,
4) monitorowanie stopnia osiągnięcia rezultatów zakładanych przez stypendystów.

6. Członkowie Komisji Stypendialnej otrzymają wynagrodzenie za swoją pracę w Komisji na 
podstawie  umowy  zlecenia.  Koszty  umów  zlecenia  zawartych  z  członkami  Komisji 
obciążają środki finansowe przeznaczone na realizację projektu.



7.  Szczegółowy zakres  uprawnień  i  odpowiedzialności  członków Komisji  oraz  sekretarza 
Komisji  określa  Regulamin  rekrutacji,  warunków  oraz  trybu  przyznawania  i 
przekazywania  stypendiów  naukowych  dla  doktorantów  i  doktorów”,  stanowiącego 
załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w czasie realizacji projektu.

Rektor

Dr hab.prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer



Załącznik Nr 1 
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania 

stypendiów naukowych dla doktorantów i doktorów

UMOWA STYPENDIALNA NR ............................

zawarta w Warszawie w dniu ...................................... 2010 roku
pomiędzy:

Akademią  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie  z  siedzibą 
…………………………………………………………………………………………………
REGON ………………………………………, NIP……………………...……………………
reprezentowaną przez ..................................................................................................................,
zwaną dalej Uczelnią,

a

Panem/Panią  ................................................................................................................................ 
zamieszkałym/-łą w ............................................., legitymującym/-ą się dowodem osobistym 
nr.................................wydanym  przez  ..............................,  PESEL…………………………, 
NIP  ....................................,  będącym/-cą  uczestnikiem  stacjonarnych/niestacjonarnych 
studiów doktoranckich na ......................................................
zwanym/-ą dalej Stypendystą,

§ 1

Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  uregulowanie  zasad  przekazania  Stypendyście 
stypendium  finansowego  w  ramach  Projektu  „Doskonalenie  potencjału  dydaktyczno  – 
naukowego  w  zakresie  terapii  zajęciowej  kluczem  do  rozwoju  uczelni  wyższych”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. – 
wzmocnienie  i  rozwój  potencjału  dydaktycznego  uczelni  oraz  zwiększenie  liczby 
absolwentów  kierunków  o  kluczowym  znaczeniu  dla  gospodarki  opartej  na  wiedzy; 
Poddziałanie  4.1.1.  –  wzmocnienie  potencjału  dydaktycznego  uczelni  -  zwanego  dalej 
Projektem,

§ 2

1. Uczelnia oświadcza, że Stypendysta spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone 
we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 1 oraz został zakwalifikowa-
ny do wzięcia udziału w Projekcie.

2. Uczelnia  przyznaje  Stypendyście  indywidualne  stypendium naukowe  w celu  wsparcia 
działalności naukowo – badawczej w ramach Projektu, o którym mowa w § 1.

3. Stypendysta oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem rekrutacji, warunków oraz trybu 
przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów i doktorów w ra-
mach projektu „Doskonalenie potencjału naukowo – dydaktycznego w zakresie terapii za-
jęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych” zwanym dalej Regulaminem, stanowią-



cym integralną część niniejszej umowy i zobowiązuje się do przestrzegania zasad i wymo-
gów w nim zawartych, w szczególności do wywiązania się z zadań określonych w § 11 
Regulaminu.

§ 3

1. Stypendysta zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Uczelnię o:
a) zmianach  dotyczących  informacji  zawartych  w  formularzu  zgłoszenia  udziału  w 

Projekcie,
b) zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,
c) zmianie statusu doktoranta w terminie 7 dni.

§ 4

1. Stypendysta zobowiązany jest do wykorzystania otrzymanego stypendium w celu realiza-
cji założeń planowanej pracy naukowej w zakresie terapii zajęciowej przedstawionych na 
etapie rekrutacji.

§ 5

1. Ze względu na założenia  realizacji  Projektu Stypendysta  zobowiązany jest  do wzięcia 
udziału w dwóch konferencjach organizowanych w ramach Projektu, które odbędą się od-
powiednio w IV kwartale 2010 roku oraz I kwartale 2012 roku.

2. O terminie konferencji oraz jej programie Uczelnia zawiadomi Stypendystę w momencie 
ich ogłoszenia przez organizatorów.

3. Udział  w konferencjach, o których mowa w ust. 1 nie stanowi realizacji zobowiązania 
określonego w § 11 ust. 2 pkt. b) Regulaminu.

4. Podczas konferencji, o których mowa w ust. 1, w zakresie wynikającym z programu kon-
ferencji, Stypendysta zobowiązany jest do prezentacji wyników pracy naukowej prowa-
dzonej w ramach realizacji Projektu.

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Uczelni oraz Lidera Projektu, Stypendysta może 
zostać zwolniony z obowiązku o którym mowa w ust. 1.

§ 6

1. Wysokość stypendium wynosi 1.500,00 zł brutto miesięcznie (słownie złotych: jeden ty-
siąc pięćset).

2. Uczelnia zobowiązuje się do przekazywania stypendium przelewem na wskazany przez 
Stypendystę rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4 do 10 dnia każdego miesiąca, z 
zastrzeżeniem ust. 3

3. Uczelnia zastrzega możliwość przekroczenia terminu określonego w ustępie poprzedzają-
cym przypadku zaistnienia przyczyn od niej niezależnych.

4. Stypendium przekazywane będzie na rachunek bankowy nr ................................................

………………………………………………………………………………………………



§ 7

1. Stypendysta udziela nieodpłatnie Uczelni licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów, 
które Stypendysta stworzy w wyniku udziału w Projekcie i wykonywanie autorskich praw 
majątkowych przez okres 10 lat na następujących polach eksploatacji:
a) zamieszczanie w całości lub części utworów w wydawnictwach związanych z realiza-

cją Projektu,
b) zamieszczanie w całości lub części utworów na stronie internetowej Projektu.

§ 8

Strony  wyłączają  możliwość  umownego  przeniesienia  praw  i  obowiązków  Uczestnika 
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 9

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.

§ 10

1. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że wszelkie spory dotyczące realizacji 
lub interpretacji niniejszej umowy rozwiązywane będą polubownie.

2. W razie niemożności rozwiązania sporu w sposób określony w ust. 1 sądem właściwym 
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Uczelni.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 
wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. Nr  16 poz. 93 z późn. zm.).

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Uczelnia Stypendysta

…………………………..... …………….....………………


