
Zarządzenie Nr 67/2014/2015 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 8 września 2015 r. 

 

 

w sprawie:         określenia zasad ubiegania się przez studentów o przyznanie stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz 

terminu i trybu składania wniosków 

 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2, w związku z art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z 

późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 

2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1050) – zwanego dalej „rozporządzeniem” i § 99 ust. 1 Statutu AWF 

Warszawa, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. O stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (zwanym dalej 

„stypendium”), w roku akademickim 2015/2016 może ubiegać się student, który 

zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok 

studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia 

oraz uzyskał w okresie studiów, o którym mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia: 

1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub 

2) wybitne osiągnięcia w sporcie. 

2. Enumeratywny katalog osiągnięć będących uznawanymi za wybitne osiągnięcia 

naukowe, artystyczne (związane z odbywanymi studiami) lub za wybitne osiągnięcia 

w sporcie, określa § 3 rozporządzenia. 

3. Spełnienie warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim, o 

którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku 

akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną 

niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w 

Uczelni udzielony w związku ze stanem zdrowia studenta lub z narodzinami dziecka. 

4. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu 

pierwszego roku studiów, z tym że o przyznanie stypendium może ubiegać się 

również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie 

roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił jednocześnie kryterium 

uzyskania wybitnych osiągnięć na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 

5. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych 

studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów 

nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do 

otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego 

oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. 

6. Student, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim 

kierunku studiów, nie może ubiegać się o stypendium, chyba że kontynuuje on studia 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego 

magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.  



7. Student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra 

lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia, nie może ubiegać się o 

stypendium z tego tytułu.  

8. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie, kierunku studiów. 

 

§ 2 

 

Przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane w 

następujących okresach: 

1) w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia - osiągnięcia uzyskane od dnia 

rozpoczęcia tych studiów, do dnia 30 września 2015 r., 

2) w przypadku studenta studiów drugiego stopnia - osiągnięcia uzyskane od dnia 

rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia (poprzedzających odbywane właśnie studia 

drugiego stopnia), do dnia 30 września 2015 r., 

3) w przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach - 

osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał on ostatnie 

stypendium ministra, do dnia 30 września 2015 r. 

 

§ 3 

 

1. Student przedstawia Rektorowi swoją kandydaturę do przyznania stypendium za 

pośrednictwem dziekana właściwego ze względu na odbywany kierunek studiów na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Formularz 

zgłoszenia student składa zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, 

najpóźniej do dnia 30 września 2015 r. W wyjątkowych przypadkach Rektor może 

przedłużyć termin na złożenie lub uzupełnienie wniosku lub jego dokumentacji, o 

której mowa w ust. 2 i 3, jednak nie dłużej niż o 7 dni. 

2. Student do wniosku załącza dokumenty potwierdzające uzyskanie przez niego 

wybitnych osiągnięć, o których mowa w § 3 rozporządzenia. Rodzaje dokumentów 

potwierdzających uzyskanie przez studenta wybitnych osiągnięć określa w 

szczególności § 4 ust. 3 rozporządzenia.  

3. Student do wniosku załącza również oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na 

stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

4. Pracownik Dziekanatu przyjmuje od studenta dokumenty, o których mowa w ust. 1-3, 

oraz sprawdza ich kompletność. Formularze niekompletne lub niespełniające 

wymagań formalnych (np. opracowane na podstawie nieprawidłowego wzoru, błędne 

dane, brak podpisów, brak dokumentacji potwierdzającej) nie będą rozpatrywane, z 

zastrzeżeniem ust. 1 zdanie trzecie. 

5. Dziekan do dnia 30 września 2015 r. przekazuje Rektorowi dokumentację zgłoszonych 

w wydziale kandydatur do przyznania stypendium za pośrednictwem Prorektora ds. 

studenckich i kształcenia. 

6. Rektor, po otrzymaniu dokumentacji sprawy, przedstawia wniosek o przyznanie 

stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć do 

zaopiniowania radzie wydziału właściwej ze względu na odbywane przez kandydata 

do stypendium studia. Rada wydziału, o której mowa w zdaniu pierwszym, wydaje 

opinię niezwłocznie po otrzymania od Rektora wniosku wraz z dokumentacją sprawy. 

7. W swojej opinii rada wydziału określa przede wszystkim, czy przedstawione przez 

studenta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w § 3 



rozporządzeniu oraz czy są one związane ze studiami odbywanymi przez studenta w 

AWF Warszawa – w przypadku wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych.  

8. Dziekan niezwłocznie przekazuje Rektorowi pozytywnie zaopiniowane przez radę 

wydziału wnioski o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów i odpisem 

opinii rady wydziału za pośrednictwem Prorektora ds. studenckich i kształcenia.  

9. Rektor, w terminie do dnia 15 października 2015 r., przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego jedynie pozytywnie zaopiniowane przez 

rady wydziałów wnioski - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. Do wniosku kierowanego przez Rektora do Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego dołącza się oświadczenie studenta, o którym mowa w ust. 3, 

nie dołącza się natomiast dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

 

§ 4 

 

1. Stypendium przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej 15 000 zł. 

2. Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego, z tym że wypłacane jest 

ono jednorazowo. 

3. Stypendium wypłaca studentowi Uczelnia ze środków finansowych przekazanych na 

ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

4. Wypłata stypendium następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez 

studenta albo w innej uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od daty zaksięgowania 

środków, o których mowa w ust. 3, na rachunku bankowym Uczelni. 

 

§ 5 

 

1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 

określają przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 

lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych 

studentom (Dz. U. z 2015, poz. 1050). Tekst rozporządzenia, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, stanowi, w celach informacyjnych, załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

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

3. Niniejsze zarządzenie podane zostanie niezwłocznie do wiadomości studentów i 

umieszczone na stronie internetowej Uczelni. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchyla się zarządzenie Nr 

64/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zasad wyłaniania grupy 5% najlepszych 

studentów danego kierunku studiów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz terminu i trybu składania wniosków. 

 

                                                               Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 
Załączniki: 

1) Wzór formularza zgłoszenia przez studenta swojej kandydatury do stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia, 

2) Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku 

przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, 

3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów 

ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050). 

 


