
Zarządzenie Nr 7/2010/2011
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 29 października 2010 r.

w  sprawie:  podziału  dotacji  przyznanej  na  zadania  związane  z  bezzwrotną  pomocą 
materialną dla doktorantów, wysokości stypendium socjalnego, stypendium 
na wyżywienie,  stypendium mieszkaniowego,  stypendium specjalnego  dla 
niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce oraz zapomogi w roku 
akademickim 2010/2011

Działając na podstawie art. 66 ust. 2, art. 174 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) w porozumieniu z Uczelnianą 
Radą  Samorządu  Doktorantów  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego 
w Warszawie  ustalam  następujący  podział  procentowy  dotacji  na  zadania  związane 
z bezzwrotną pomocą materialną dla doktorantów w roku akademickim 2010/2011:

§ 1

1. Dotację na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla doktorantów w roku 
akademickim 2010/2011 dzieli się w następujący sposób:
- stypendia  socjalne,  stypendia  specjalne  dla  osób  niepełnosprawnych,  stypendia 

mieszkaniowe, stypendia na wyżywienie, zapomogi - łącznie 50%, w tym nie mniej 
niż 4% na zapomogi,

- stypendia za wyniki w nauce 50%.
2. Stypendia  socjalne,  stypendia  specjalne  dla  osób  niepełnosprawnych,  stypendia 

mieszkaniowe, stypendia na wyżywienie oraz stypendia za wyniki w nauce wypłacane 
będą uprawnionym doktorantom przez 10 miesięcy.

§ 2

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wynosi 435 zł miesięcznie.
2. Wysokość  stypendium  socjalnego  wynosi  420  zł  miesięcznie,  jeśli  średni  miesięczny 

dochód na jednego członka rodziny wynosi do 602 zł netto.
3. Stypendium mieszkaniowe w przypadku doktorantów studiów stacjonarnych wynosi 400 

zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi do 602 
zł netto.

4. Stypendium na wyżywienie wynosi 400 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na 
jednego członka rodziny wynosi do 602 zł netto.

5. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi 285 zł.
6. Wysokość zapomogi ustala się na kwotę do 400 zł.
7. Szczegółowy podział  środków pomocy materialnej  na poszczególne rodzaje świadczeń 

pomocy materialnej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października 2010 r.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


