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Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, 

finansowanych z własnego funduszu stypendialnego 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Własny fundusz stypendialny (zwany dalej funduszem) tworzy się z środków 

finansowych Uczelni, niepochodzących z budżetu państwa ani z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz ich związków zgodnie z art. 104 ust.1 Ustawy z dnia 27 

lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na finansowanie świadczeń z własnego funduszu stypendialnego dla 

studentów na dany rok kalendarzowy uchwala Senat w zależności od wielkości 

posiadanych przez Uczelnię środków własnych. 

2. Świadczeniami przyznawanymi studentom Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie ze środków własnego funduszu stypendialnego są: 

 uczelniane stypendia sportowe, 

 stypendia dla studentów stażystów, 

 uczelniane stypendia motywacyjne. 

3. Świadczenia własnego funduszu stypendialnego przyznawane są wyłącznie w ramach 

środków posiadanych przez fundusz. Niewykorzystane środki własnego funduszu 

stypendialnego przechodzą na rok następny. 

4. Wysokość miesięcznych świadczeń udzielanych studentom ze środków własnego 

funduszu stypendialnego w danym roku akademickim ustala Senat do dnia 30 września 

każdego roku.  

 

§ 2 

Zasady przyznawania uczelnianych stypendiów sportowych 

1. Celem uczelnianego stypendium sportowego jest umożliwienie rozwoju sportowego 

uzdolnionym zawodnikom-studentom Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

lub stworzenie warunków dla utrzymania przez nich mistrzostwa sportowego zgodnie 

z przyjętą przez Uczelnię zasadą upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej 

i zdrowotnej studentów.  

2. Uczelniane stypendia sportowe przyznaje na wniosek studenta prorektor ds. studenckich. 

3. Prawo ubiegania się o przyznanie uczelnianego stypendium sportowego przysługuje 

wyłącznie studentom Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie studiującym 

w Warszawie lub w Białej Podlaskiej będącym zawodnikami AZS-AWF Warszawa lub 

AZS-AWF Biała Podlaska. 

4. Ustala się 3 kategorie uczelnianego stypendium sportowego: 
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 I kategoria: członkowie kadry olimpijskiej kategorii „A” i „B”, finaliści ostatnich 

Igrzysk Olimpijskich lub Mistrzostw Świata, medaliści ostatnich Mistrzostw Europy, 

Akademickich Mistrzostw Świata, Europy i Uniwersjady. 

 II kategoria: medaliści Mistrzostw Polski seniorów/członkowie szkolenia centralnego 

polskich związków sportowych – członkowie kadry olimpijskiej kategorii 

„C”/zawodnicy podstawowego składu drużyn gier zespołowych, występujący 

w pierwszej lub wyższej klasie rozgrywkowej w liczbie nie większej niż skład 

wyjściowy zespołu,. 

 III kategoria: medaliści Młodzieżowych Mistrzostw Polski. 

5. Zawodnicy podstawowego składu drużyn gier zespołowych, biorący udział 

w rozgrywkach ogólnopolskich, nieotrzymujący stypendiów wymienionych w pkt. 4, na 

wniosek klubu AZS-AWF Warszawa lub AZS-AWF Biała Podlaska mogą ubiegać się 

o przyznanie stypendium w wysokości I lub II kategorii. Liczba przyznanych tego typu 

stypendiów w danym roku akademickim nie może przekroczyć 30. 

6. Do wniosku o przyznanie uczelnianego stypendium sportowego student dołącza 

następujące dokumenty: 

- opinię klubu AZS-AWF Warszawa lub odpowiednio klubu AZS–AWF Biała Podlaska, 

 dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, istotne dla spełnienia kryteriów 

przyznania stypendium, 

 opinię rady samorządu studentów AWF w Warszawie w zakresie funkcjonowania 

studenta w środowisku akademickim, 

 opinię dziekana wydziału, na którym student studiuje, co do przebiegu studiów. 

7. Wnioski o przyznanie uczelnianego stypendium sportowego studenci składają do dnia 30 

września każdego roku. 

8. Od rozstrzygnięcia podjętego przez prorektora ds. studenckich przysługuje studentowi 

odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji w przedmiocie 

przyznania lub odmowy przyznania stypendium. Decyzja rektora jest ostateczna. 

9. Prorektor ds. studenckich ma prawo cofnięcia lub pozbawienia studenta przyznanego 

uczelnianego stypendium sportowego lub przedłużenia okresu jego wypłacania do 12 

miesięcy, po zasięgnięciu opinii rady samorządu studentów klubu AZS-AWF Warszawa 

lub AZS-AWF Biała Podlaska co do postępów sportowych. Od decyzji prorektora 

przysługuje studentowi odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania 

orzeczenia. 

10. Wszelkie decyzje wydawane przez organy Uczelni w indywidualnej sprawie o przyznanie 

świadczeń z własnego funduszu stypendialnego doręcza się wnioskującemu studentowi za 

potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku lub osobiście, jeśli student stawi 

się po odbiór dokumentu. 

11. Uczelniane stypendium sportowe przyznawane jest na okres jednego semestru w danym 

roku akademickim. 

12. W przypadku przygotowywania się studenta do mistrzostw Europy, mistrzostw Świata 

oraz igrzysk olimpijskich okres otrzymywania stypendium sportowego może ulec 

przedłużeniu do 12 miesięcy. 
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13. Studenci V roku mogą otrzymywać świadczenia określone w treści regulaminu najpóźniej 

do dnia 30 czerwca danego roku.  

14. Uczelniane stypendia sportowe są przyznawane niezależnie od innych świadczeń 

przyznawanych z funduszu pomocy materialnej z wyłączeniem stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia sportowe. 

15. Przyznane stypendia są zaokrąglane do pełnych złotych i wypłacane w okresach 

miesięcznych z góry, najpóźniej do dnia 10 każdego miesiąca.. 

16. Stypendium, nie podjęte przez studenta w ciągu 3 miesięcy z kasy Uczelni, bez 

usprawiedliwionej przyczyny podlegają cofnięciu na podstawie decyzji prorektora 

ds. studenckich. Od decyzji prorektora studentowi przysługuje odwołanie do rektora 

w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Po uprawomocnieniu się decyzji środki 

finansowe nie podjęte przez studenta wracają do własnego funduszu stypendialnego. 

17. Prorektor ds. studenckich na mocy decyzji może pozbawić studenta przyznanego 

uczelnianego stypendium sportowego w przypadku: 

a) prawomocnego skreślenia uprawnionego z listy studentów, 

b) ukarania studenta prawomocną karą upomnienia przez rektora lub orzeczenia 

prawomocną decyzją komisji dyscyplinarnej inną karą wobec uprawnionego, 

c) zawieszenia uprawnionego w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej, 

d) utraty członkostwa klubu Sportowego AZS-AWF Warszawa lub AZS-AWF Biała 

Podlaska lub zakończenia kariery sportowej w trakcie otrzymywania stypendium, 

potwierdzonego opinią klubu sportowego AZS-AWF Warszawa lub AZS-AWF Biała 

Podlaska. 

e) negatywnej opinii klubu AZS-AWF Warszawa lub AZS-AWF Biała Podlaska co do 

postępów sportowych. 

18. Prorektor ds. studenckich cofa przyznane uczelniane stypendium sportowe w przypadku 

uzyskania przez studenta tego świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych lub 

nieprawdziwych dokumentów. 

19. Student zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty pobranego stypendium wraz 

z odsetkami ustawowymi w przypadku przedstawienia we wniosku lub innych 

dokumentach nieprawdziwych danych lub nieprawdziwych dokumentów. 

20. Wysokość uczelnianego stypendium sportowego określa Senat Uczelni na każdy rok 

akademicki. 

 

§ 3 

Zasady przyznawania stypendium studenta - stażysty 

1. Stypendium studenta – stażysty przysługuje studentowi, który podczas ostatniego roku 

studiów drugiego stopnia lub przedostatniego i ostatniego semestru jednolitych studiów 

magisterskich przygotowuje się do obowiązków nauczyciela akademickiego. 

2. Stypendium studenta - stażysty przyznaje prorektor ds. studenckich na wniosek 

studenta, po uzyskaniu zgody rektora na mocy decyzji na wykonywanie przez studenta 

obowiązków nauczyciela akademickiego. 
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3. Prawo ubiegania się o stypendium studenta - stażysty mają studenci Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie, studiujący w Warszawie lub w Białej 

Podlaskiej, którzy: 

- nie zostali ukarani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z niskich pobudek, 

- nie zostali ukarani karą dyscyplinarną, 

- posiadają średnią ocen ze studiów co najmniej 4, 

- biorą czynny udział w pracach studenckich kół naukowych Uczelni. 

4. Do wniosku o przyznanie stypendium studenta - stażysty należy dołączyć: 

- decyzję rektora w sprawie wykonywania obowiązków studenta - stażysty,  

- opinię kierownika jednostki organizacyjnej, w której student ma wykonywać czynności 

studenta - stażysty w zakresie możliwości przygotowania studenta do pracy nauczyciela 

akademickiego w tej jednostce (harmonogram prac), 

- zaświadczenie dziekanatu właściwego dla kierunku studiów studenta, potwierdzającego 

wysoką średnią ocen, dane dotyczące okresu studiowania, w tym ewentualne dane 

dotyczące ukarania karą dyscyplinarną, 

- opinię opiekuna studenckiego koła naukowego w zakresie udziału studenta 

w działalności koła naukowego, 

- opinię Rady Samorządu Studentów w zakresie działalności studenta w środowisku 

akademickim. 

5. Stypendium jest przyznawane na okres do 10 miesięcy, najpóźniej do dnia 30 czerwca  

danego roku. 

6. Od orzeczenia podjętego przez prorektora studentowi przysługuje odwołanie do rektora 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji w przedmiocie przyznania lub odmowy 

przyznania stypendium. Decyzja rektora jest ostateczna. 

7. Stypendia dla studentów stażystów są przyznawane niezależnie od innych świadczeń 

studenckich i wypłacane w okresach miesięcznych z góry, najpóźniej do dnia 

10 każdego miesiąca. 

8. Przyznane stypendia są zaokrąglane do pełnych złotych. 

9. Stypendium nie podjęte przez studenta w ciągu 3 miesięcy z kasy Uczelni, bez 

usprawiedliwionej przyczyny podlegają cofnięciu na podstawie decyzji prorektora ds. 

studenckich. Od decyzji prorektora studentowi przysługuje odwołanie do rektora 

w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Po uprawomocnieniu się decyzji 

środki finansowe nie podjęte przez studenta wracają do własnego funduszu 

stypendialnego. 

10. Tracą prawo do stypendium studenta - stażysty: 

a)  studenci przebywający na urlopach dziekańskich, 

b) studenci powtarzający semestr studiów. 

11. Prorektor ds. studenckich na mocy decyzji może pozbawić studenta przyznanego 

stypendium dla studenta - stażysty w przypadku: 

a) prawomocnego skreślenia uprawnionego z listy studentów, 
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b) ukarania studenta prawomocną karą upomnienia przez rektora lub orzeczenia 

prawomocną decyzją komisji dyscyplinarnej innej kary wobec uprawnionego, 

c) zawieszenia uprawnionego w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej, 

d) naruszenia obowiązków dydaktycznych, określonych w haromonogramie.  

12. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których student przygotowuje się do pracy 

dydaktycznej w Uczelni przedstawiają dziekanowi wydziału harmonogram prac 

dydaktycznych studentów - stażystów. Dziekan wydziału kontroluje realizację 

obowiązków przez studenta, który otrzymał stypendium studenta - stażysty 

i niezwłocznie zawiadamia prorektora ds. studenckich o naruszeniu przez studenta 

obowiązków wynikających z harmonogramu. 

13. Prorektor ds. studenckich może cofnąć: 

a) w całości przyznane stypendium - w przypadku uzyskania przez studenta tego 

świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych lub dokumentów, 

b) stypendium za dany miesiąc - w przypadku stwierdzenia przez dziekana wydziału 

naruszenia przez studenta obowiązków dydaktycznych w danym miesiącu. 

14. W razie cofnięcia w całości stypendium student zobowiązany jest do zwrotu łącznej 

kwoty pobranego stypendium wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od daty jego 

otrzymania.  

15. W przypadku cofnięcia stypendium za dany miesiąc na podstawie decyzji prorektora 

ds. studenckich, student ma obowiązek jego zwrotu. 

 

§ 3a 

Uczelniane stypendium motywacyjne 

1. Uczelniane stypendium motywacyjne przyznawane jest studentom aktywnie 

zaangażowanym i działającym na rzecz społeczności studenckiej zgodnie z zasadą 

upowszechniania i rozwijania samorządności i inicjatyw studenckich. Liczba 

Uczelnianych stypendiów motywacyjnych przyznanych z własnego funduszu 

stypendialnego ograniczona jest do maksymalnie 25 w ciągu danego roku 

akademickiego. 

2. Uczelniane stypendia motywacyjne przyznaje prorektor ds. studenckich na wniosek 

przewodniczącego Samorządu Studentów. Do wniosku przewodniczący Samorządu 

dołącza opinię w zakresie działalności studenta w środowisku akademickim. 

3. Prawo ubiegania się o przyznanie uczelnianego stypendium motywacyjnego przysługuje 

wyłącznie studentom Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

4. Uczelniane stypendium motywacyjne przyznawane jest na okres jednego  semestru. 

Okres wypłacania uczelnianego stypendium motywacyjnego może być w wyjątkowych 

przypadkach przedłużony  do 10 miesięcy w danym roku akademickim. Uczelniane 

stypendium motywacyjne może być przyznane również  jednorazowo. 

5. Przyznane stypendia wypłacane są w okresach miesięcznych z góry, najpóźniej do dnia 

10 każdego miesiąca. 

6. Stypendium nie podjęte przez studenta w ciągu 3 miesięcy z kasy Uczelni, bez 

usprawiedliwionej przyczyny podlega cofnięciu na podstawie decyzji prorektora 
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ds. studenckich. Od decyzji prorektora studentowi przysługuje odwołanie do rektora 

w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Po uprawomocnieniu się decyzji 

środki finansowe nie podjęte przez studenta wracają do własnego funduszu 

stypendialnego. 

7. Prorektor ds. studenckich ma prawo cofnięcia lub pozbawienia studenta przyznanego 

uczelnianego stypendium motywacyjnego, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego 

Samorządu Studentów w przypadku: 

a) prawomocnego skreślenia uprawnionego z listy studentów, 

b) ukarania studenta prawomocną karą upomnienia przez rektora lub orzeczenia 

prawomocną decyzją komisji dyscyplinarnej inną karą wobec uprawnionego, 

c) zawieszenia uprawnionego w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem 

komisji dyscyplinarnej, 

d) zaprzestania działalności, za którą studentowi przyznano stypendium motywacyjne. 

8.    Wysokość uczelnianego stypendium motywacyjnego, przyznawanego jednorazowo lub 

cyklicznie, zgodnie z ust. 4, określa Senat Uczelni na każdy rok akademicki. 

 

§ 4 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym oraz prawa cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wprowadza rektor na podstawie 

uchwały senatu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


