
Zarządzenie Nr 63/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 28 września 2018 r. 

 

w sprawie: zmian w załączniku do zarządzenia Rektora AWF Warszawa 

Nr 64/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie (z późn. zm.) 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 186 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 99 

ust. 1 Statutu AWF Warszawa, a także w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)), w 

porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów wprowadzam następujące zmiany do 

Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (zwanego dalej 

„Regulaminem”), stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 

64/2014/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.): 

 

1) W § 4 ust. 2 pkt 7 Regulaminu uzyskuje brzmienie: 

 

„7)  udostępniać członkom komisji stypendialnych informacje i dokumenty dotyczące procesu 

przyznawania świadczeń pomocy materialnej z zachowaniem przepisów o poufności 

danych określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2018 poz. 1000),” 

 

2) W § 6 ust. 8 i 9 Regulaminu uzyskuje brzmienie:  

 

„8. Dane zawarte w dokumentach dołączonych do wniosku stanowią tajemnicę służbową 

i mogą być udostępnione innym osobom lub podmiotom wyłącznie w przypadkach 

określonych przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2018 poz. 1000). Sposób przechowywania danych osobowych ujawnionych w 

toku postępowania reguluje Instrukcja ochrony danych osobowych AWF w 

Warszawie. 

       9. Wnioski studentów o udzielenie świadczenia pomocy materialnej zawierają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych studenta i/lub pełnoletnich członków rodziny, 

sporządzone w oparciu o  przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.” 

 

3) W § 9 ust. 7-9 Regulaminu otrzymują brzmienie: 

7. Student, który odbywa studia według indywidualnego planu studiów i programu 

nauczania może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeżeli 

zaliczy rok akademicki w ustalonym regulaminowo terminie wpisanym w kartę 



rejestrującą indywidualny plan studiów i program nauczania zatwierdzoną przez 

dziekana wydziału. W przypadku studenta ubiegającego się o stypendium rektora z 

tytułu wysokiej średniej ocen lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne, warunkiem 

jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych organizacją 

studiów w danym roku, z zastrzeżeniem ust. 8 zdanie drugie.  

8. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznane za wysoką średnią ocen lub 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne nie może być przyznane w przypadku 

powtarzania przez studenta zajęć z jakiegokolwiek przedmiotu, praktyki lub obozu z 

powodu niezadowalających wyników w nauce, a także w ramach wpisu 

warunkowego. Dziekan w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności 

uwarunkowanych przyczynami zdrowotnymi, może uznać brak zaliczenia w terminie 

danego przedmiotu za usprawiedliwione (wyznaczając jednocześnie inny termin na 

zaliczenie tego przedmiotu, bez zobowiązywania studenta do występowania z 

wnioskiem o wpis warunkowy), co nie uniemożliwia w takim przypadku ubieganie się 

przez studenta o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią 

ocen lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne.  

9. Stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym może być przyznane w przypadku, gdy student 

uzyskał zaliczenie roku z wpisem warunkowym.   

 

4) Wprowadza się klauzulę RODO do wzorów załączników nr 1 - 7 oraz 9 do Regulaminu 

przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF 

w Warszawie. 

5) Wprowadza się, w miejsce dotychczas obowiązującego, nowy załącznik nr 8 do 

Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów AWF w Warszawie – „Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się 

studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów”. 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie Nr 64/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. (z późn. zm.) pozostają bez 

zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku, 

z mocą obowiązującą począwszy od dnia 1 października 2018 r. 

3. Wprowadza się, jako załącznik do niniejszego zarządzenia, tekst jednolity Regulaminu 

przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz jego załączników, uwzględniający 

wszelkie wprowadzone dotychczas do Regulaminu oraz jego załączników zmiany. 

 

 

      Rektor 

    

 

                                                                             Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  

 

 

 
 

Załącznik: 

1) Tekst jednolity Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wraz z załącznikami. 


