
Zarządzenie Nr 67/2019/2020 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 17 września 2020 r. 

 

 

w sprawie:    zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie, stanowiącym załącznik do 

zarządzenia Nr 66/2018/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 

z późn. zm.), a także § 33 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, wprowadzam, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu 

Studentów, następujące zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia 

Nr 66/2018/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. i zwanym dalej „Regulaminem”: 

 

1) W § 2 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2) liczbę uprawnionych studentów studiów stacjonarnych do otrzymania stypendium 

socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim,” 

 

 

2) W § 4 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2) zarejestrować przyjęty wniosek wraz z datą wpłynięcia,” 

 

 

3) W § 5 ust. 14 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4) w przypadku stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania 

w domu studenckim - studenci, którzy utracili tytuł do zamieszkiwania w domu studenckim.” 

 

 

4) W § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

 

„9. W przypadku, jeśli wniosek nie spełnia wymagań, zawiera niepełne dane lub brak jest 

wymaganych dokumentów lub oświadczeń, pracownik dziekanatu wzywa wnioskodawcę do 

uzupełnienia wniosku, wyznaczając jednocześnie w wezwaniu termin na uzupełnienie 

wniosku nie krótszy niż 7 dni od daty otrzymania przez studenta zawiadomienia 

o konieczności uzupełnienia wniosku z pouczeniem, że nieuzupełnienie dokumentacji 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Zawiadomienie zostaje wysłane na adres 

mailowy w domenie awf.edu.pl. W danym miesiącu student ma możliwość jednokrotnego 

uzupełnienia dokumentacji.” 



 

5) W § 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

 

„10. W przypadku, gdy student nie uzupełni wniosku lub wymaganej dokumentacji 

w zakresie wynikającym z pisma w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez 

rozpoznania w danym miesiącu. W takiej sytuacji student będzie miał możliwość złożenia 

wniosku w kolejnym miesiącu.” 

 

6) W § 6 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

 

„12. Wzory wniosków określają załączniki nr 2 - 5 do niniejszego regulaminu.” 

 

7) W § 6 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

 

„13. Dziekanat wydziału rejestruje wniosek i przechowuje w sposób uniemożliwiający dostęp 

do informacji osobom nieupoważnionym.” 

 

8) W § 7 wprowadza się, po ust. 1, nowy ust. 1a o następującym brzmieniu:  

 

„1a. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej i wychowujący dziecko do lat 6, może otrzymać stypendium socjalne 

w zwiększonej wysokości. Stypendium wypłacane jest do ostatniego miesiąca ukończenia 

6. roku życia.” 

 

9) W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może 

otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 

studenckim AWF w Warszawie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do 

Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.” 

 

10) W § 7 skreśla się ust. 3. 

 

11) W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„5. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje za pełny miesiąc 

zakwaterowania w domu studenckim AWF w Warszawie.” 

 

12) W § 7 skreśla się ust. 6. 

 

13) W § 7 ust. 7 uzyskuje brzmienie: 

 

„7.Student ma obowiązek powiadomić wydziałową komisję stypendialną o:  

1) utracie tytułu do zamieszkiwania w domu studenckim AWF w Warszawie, 

2) przeniesienia się na studia niestacjonarne .” 

 

 

14) W § 7 ust. 8 wyrażenie „ust. 6” zmienia się na: „ust. 7”. 

 

15) W § 7 ust. 9 uzyskuje brzmienie: 

 



„9. W przypadku utraty przez studenta tytułu do zamieszkiwania w domu studenckim AWF 

w Warszawie, przeniesienia na studia niestacjonarne  lub zmiany w zakresie sytuacji 

materialnej, stypendium jest wypłacane do końca miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie, 

uzasadniające utratę prawa do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.” 

 

16) W § 7 wprowadza się, po ust. 9, nowy ust. 9a i 9b o następującym brzmieniu: 

 

„9a. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 

studenckim AWF w Warszawie nie jest wypłacane studentowi w danym miesiącu 

w przypadku: 

1) Jeżeli na podstawie zarządzenia Rektora student w danym miesiącu został zwolniony 

z opłaty z tytułu zamieszkania w domu studenckim AWF w Warszawie, 

2) Jeżeli student w danym miesiącu nie wnosił opłaty z tytułu zamieszkania w domu 

studenckim AWF w Warszawie z innych przyczyn, niż wskazane w pkt. 1. 

9b. Zmiana w wysokości wypłaty stypendium socjalnego w wyniku wystąpienia sytuacji 

opisanej w ust. 9a nie wymaga zmiany decyzji administracyjnej o przyznanie tego 

stypendium.” 

 

17) W § 7 wprowadza się, po ust. 32, nowy ust. 33 o następującym brzmieniu: 

 

„33. Student wychowujący dziecko do lat 6 i ubiegający się z tego tytułu o przyznanie 

stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zobowiązany jest dołączyć do wniosku 

odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.” 

 

18) W § 9 ust. 1 uzyskuje brzmienie: 

 

„1. Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył rok studiów w poprzednim 

roku akademickim i został wpisany na kolejny rok studiów oraz uzyskał wyróżniające 

wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we 

współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.” 

 

 

19) W § 9 wprowadza się, po ust. 7, nowy ust. 7a o następującym brzmieniu: 

 

„7a. W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 do naliczenia średniej ocen 

uwzględnia się te przedmioty, których kształcenie zostało zakończone w danym roku 

akademickim. Nie uwzględnia się przedmiotów, których kształcenie zostało przeniesione na 

kolejny rok akademicki.” 

 

 

20) W § 9 ust. 12 uzyskuje brzmienie: 

 

„W przypadku studenta, który w ramach indywidualnej organizacji studiów uzyskał zgodę 

na rozłożenie jednego roku studiów na dwa lata, stypendium przysługuje jedynie w ciągu 

jednego roku.” 

 

§ 2 

 

1. Wnioski o przyznanie stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2020/2021 należy 

składać w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto studenckie AWF Warszawa, 

tj. w formie e-wniosków.  



2. Decyzje stypendialne będą przekazywane drogą elektroniczną, na co student lub 

upoważniony do ubiegania się o świadczenie doktorant wyraża zgodę, poprzez złożenie 

wniosku o przyznanie świadczenia w formie elektronicznej, zgodnie z  art. 391 § 1 pkt 3 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

3. AWF Warszawa zastrzega sobie prawo do przywrócenia formy dotychczasowej składania 

wniosków i przekazywania decyzji stypendialnych, w przypadku zmniejszenia się 

zagrożenia epidemicznego lub z innych uzasadnionych przyczyn. Dopuszcza się również 

uzupełnianie przez studenta lub upoważnionego do ubiegania się 

o świadczenie doktoranta dokumentacji związanej ze złożonym wnioskiem w formie 

dotychczasowej (papierowej), w przypadku jeżeli złożenie załączników do wniosku lub 

jego uzupełnienie w formie elektronicznej byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione. 

 

§ 3 

 

Wprowadza się nowe wzory załączników 1-9 do Regulaminu w brzmieniu określonym 

w załącznikach do niniejszego zarządzenia. Wzory załączników 10-16 do Regulaminu (wzory 

wymaganych oświadczeń i wniosków dla doktorantów ubiegających się o przyznanie 

świadczenia) pozostają bez zmian.  

 

§ 4 

 

1. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.  

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

uwzględniający wprowadzone do niego w drodze niniejszego zarządzenia zmiany wraz 

z nowymi wzorami załączników 1-9 do ww. Regulaminu. 

3. Regulamin uwzględniający zmiany wprowadzone do niego w drodze niniejszego 

zarządzenia umieszczony zostanie w BIP na swojej stronie podmiotowej AWF Warszawa 

w terminie 14 dni od jego przyjęcia, zgodnie z art. 358 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

 

§ 5 

 

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

2. Zmiany w Regulaminie wprowadzane w drodze niniejszego zarządzenia obowiązują 

począwszy od dnia 1 października 2020. 

 

 

 

 

 

Rektor 

                              

 

                                                                        Prof. dr hab. Bartosz Molik 

 

 

                                                                                                               
Załącznik:  

1) Tekst jednolity Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie uwzględniający wprowadzone do niego w drodze niniejszego 

zarządzenia zmiany wraz z nowymi wzorami załączników 1-9 do ww. Regulaminu. 


