
Aneks Nr 1 z dnia 30 maja 2012 r.
do Zarządzenia Nr 52/2010/2011

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia  20 września 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania i  ustalania wysokości 
świadczeń  pomocy  materialnej  dla  studentów  Akademii  Wychowania 
Fizycznego w Warszawie

Podstawa prawna: art. 66 ust. 2 i art. 186 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.)

§1

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212) oraz 
rozporządzenia  Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 27 grudnia 2011 r.  w sprawie 
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769) 
mających zastosowanie przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie 
studenta  uprawniającego  do  ubiegania  się  o  stypendium  socjalne,  w  porozumieniu  z 
Samorządem Studentów wprowadzam następujące  zmiany do Regulaminu przyznawania  i 
ustalania  wysokości  świadczeń pomocy materialnej  dla  studentów Akademii  Wychowania 
Fizycznego w Warszawie stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 52 z dnia 20 
września 2011 r.:

1. W §7 dotychczasowy ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16.  Dochód  rodziny  oznacza  sumę  dochodów  członków  rodziny  rozumianych  jako 
przeciętny  miesięczny  dochód  członka  rodziny  osiągnięty  w  roku  kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane będzie świadczenie stypendialne, z 
zastrzeżeniem  przepisów  o  dochodzie  uzyskanym  i  utraconym,  o  których  mowa  w 
ustępie 17a i 17 b.”.

2. W §7 dodaje się pkt. 17a oraz 17b o następujących brzmieniach:
„17a. Utrata dochodu — oznacza utratę dochodu spowodowaną:

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utratą  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej,  z  wyłączeniem  pracy 

wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
4) utratą  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia  przedemerytalnego, 

nauczycielskiego  świadczenia  kompensacyjnego,  a  także  emerytury  lub  renty, 
renty rodzinnej  lub renty socjalnej,  z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w 
związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,



6) utratą  zasiłku  chorobowego,  świadczenia  rehabilitacyjnego  lub  zasiłku 
macierzyńskiego,  przysługujących  po  utracie  zatrudnienia  lub  innej  pracy 
zarobkowej,

7) utratą  zasądzonych  świadczeń  alimentacyjnych  w  związku  ze  śmiercią  osoby 
zobowiązanej do tych świadczeń;

17b. Uzyskanie dochodu — oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskaniem  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej,  z  wyłączeniem  pracy 

wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
4) uzyskaniem  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia  przedemerytalnego, 

nauczycielskiego  świadczenia  kompensacyjnego,  a  także  emerytury  lub  renty, 
renty rodzinnej  lub renty socjalnej,  z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w 
związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
6) uzyskaniem  zasiłku  chorobowego,  świadczenia  rehabilitacyjnego  lub  zasiłku 

macierzyńskiego,  przysługujących  po  utracie  zatrudnienia  lub  innej  pracy 
zarobkowej.”.

3.  W §7 dotychczasowy ust. 18 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  zaświadczenia  z  urzędu  skarbowego  każdego  pełnoletniego członka  rodziny 
studenta  i  studenta  o  dochodzie  podlegającym  opodatkowaniu  podatkiem 
dochodowym  od  osób  fizycznych,  uzyskanych  w  roku  kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2010 nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zawierające informacje o wysokości:

a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku,”.

4. W §7 w ust. 18 dodaje się pkt. 12a o następującym brzmieniu:
„2a)  zaświadczenia  z  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  określającego  rzeczywistą 
wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne,”.

5. W §7 dotychczasowy ust. 18 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„6)  zaświadczenia  właściwego  organu  gminy  lub  nakaz  płatniczy  o  wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni z 
roku  kalendarzowego  poprzedzającego  rok  akademicki,  w  którym  przyznane  będzie 
świadczenie stypendialne,”.

6. W §7 dotychczasowy ust. 18 pkt. 12 i 13 otrzymują brzmienie:
„12)  dokumentu  określającego  datę  utraty  dochodu,  jeżeli  dochód  rodziny  uległ 
obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny, 
13)  dokumentu  lub  oświadczenia  określającego  wysokość  uzyskanego  dochodu, 
dzielonego przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód 
ten jest uzyskiwany w dniu składania wniosku o przyznanie świadczenia stypendialnego. 
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta lub studenta po roku 
kalendarzowym  poprzedzającym  rok  akademicki,  w  którym  przyznane  będzie 



świadczenie stypendialne dochód ten ustala się na podstawie dochodu członków rodziny 
studenta  lub  studenta,  powiększonego  o  kwotę  uzyskanego  dochodu  z  miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest 
uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń stypendialnych,”.

7. W §7 dotychczasowy ust. 18 pkt. 19 otrzymuje brzmienie:
„19) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów studenta i 
członków  rodziny  studenta,  uzyskanych  w  roku  kalendarzowym  poprzedzającym  rok 
akademicki, zgodnie z ust. 18 pkt. 2. Zaświadczenie to dotyczy również w przypadku, 
gdy student składa oświadczenie o dochodach rodziny z tytułu rozliczania na zasadach 
podatku  zryczałtowanego  oraz  gdy  student  dokumentuje  dochód  z  prowadzenia 
gospodarstwa rolnego,”.

8. W §7 dotychczasowy ust. 18 pkt. 26 otrzymuje brzmienie:
„26)  kopii  Karty  Polaka  lub  kopii  kart  pobytu,  w  przypadku  cudzoziemca 
przebywającego  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie  zezwolenia  na 
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, 
o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z 
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy.”.

9. §10 otrzymuje nazwę „Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia”.

§ 2

1. W  pozostałym  zakresie  Regulaminu  przyznawania  i  ustalania  wysokości  świadczeń 
pomocy materialnej  dla  studentów Akademii  Wychowania  Fizycznego  w Warszawie 
stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 52 z dnia 20 września 2011 r. 
obowiązuje bez zmian.

2. Aneks wraz z załącznikiem zawierającym tekst jednolity Regulaminu  przyznawania i 
ustalania  wysokości  świadczeń  pomocy  materialnej  dla  studentów  Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie uwzględniający wszelkie wprowadzone do niego 
zmiany niniejszym aneksem wchodzi w życie z dniem podpisania. 

REKTOR 

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 


