
Zarządzenie Nr 40/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 maja 2019 r. 

 

 

w sprawie: uchylenia zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 20/2011/2012 z dnia 

25 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów 

doktorskich pracownikom AWF Warszawa 

 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.) w związku z art. 184 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.) oraz § 45 ust. 3 obowiązującego (na 

podstawie art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, uchylam w całości zarządzenie Rektora AWF 

Warszawa Nr 20/2011/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu 

przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom AWF Warszawa. 

2. Uchylenie zarządzenia Rektora, o którym mowa w ust. 1, następuje w związku ze 

zmianami w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, które nie przewidują już 

możliwości wypłacania stypendium doktorskiego, w szczególności w związku 

z uchyleniem, z dniem 1 października 2018 r.: 

1)  art. 22 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki  ("Osobom, którym wszczęto przewód doktorski, 

mogą być przyznawane stypendia.”), 

2)  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. 

w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód 

doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956), 

będących podstawą wydania uchylanego zarządzenia Rektora , o którym mowa w ust. 1. 

3. Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce stypendia doktorskie mogły być przyznawane, na 

zasadach dotychczasowych, wyłącznie do dnia 30 kwietnia 2019 r.  

4. Stypendia doktorskie przyznane przed dniem 30 kwietnia 2019 r. wypłaca się przez 

okres, na który zostały one przyznane i na zasadach dotychczasowych. 

5. W zawiązku z uchyleniem zarządzenia Rektora, o którym mowa w ust. 1, za uchylone 

uznaje się również zarządzenie nr 82/2005/2006 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie 

stypendiów doktorskich i  habilitacyjnych dla pracowników AWF w Warszawie. 

 

§ 2 

 

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

 

                                                                                

                                              Rektor 

 

                                                                         

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


