Zarządzenie nr 24/2012/2013
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie:

podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń pomocy
materialnej dla studentów oraz ustalenia wysokości stypendium socjalnego,
stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla
najlepszych studentów oraz zapomogi w roku akademickim 2012/2013

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.1 oraz art. 174 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.), §2 ust. 3 Regulaminu przyznawania
i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie ustalam co następuje:

§1

1. Środki finansowe przeznaczone na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla studentów z

2.

3.

4.

5.

funduszu pomocy materialnej dla studentów w ramach dotacji na zadania związane z bezzwrotną
pomocą materialną dla studentów w 2013 r. dzieli się w następujący sposób:
1) 1,83 % przeznacza się na stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
2) 58,90 % przeznacza się stypendia socjalne, w tym 1% na zapomogi,
3) 39,27 % przeznacza się na stypendia rektora dla najlepszych studentów. Stypendia rektora dla
najlepszych studentów zostaną przyznane do 10% studentów na każdym kierunku studiów na
podstawie list rankingowych.
Podstawą podziału dotacji na wypłaty poszczególnych świadczeń pomocy materialnej są
informacje przekazane przez komisje stypendialne o liczbie studentów uprawnionych do
ubiegania się o stypendia socjalne, stypendia socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu
zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendia specjalne
dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz o liczbie
studentów na poszczególnych kierunkach studiów.
Przy podziale uwzględnia się zasadę, że stypendium rektora przyznawane jest z tytułu wysokiej
średniej ocen, osiągnięć naukowych, artystycznych lub z tytułu wysokich wyników sportowych w
korzystniejszej kwocie dla studenta.
Szczegółowy podział środków dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla
studentów w 2012 r. według uprawnionych studentów do pobierania świadczeń z funduszu
pomocy materialnej z wydziałów w części warszawskiej i Wydziału Wychowania Fizycznego i
Sportu w Białej Podlaskiej określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
Podział dotacji na rok budżetowy 2013 nastąpi po otrzymaniu decyzji o jej wysokości z
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§2
1.

Świadczenia stypendialne w roku akademickim 2012/2013 wypłacane będą uprawnionym
studentom w następujących kwotach:
1) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wynosi 700 zł miesięcznie.
2) Wysokość stypendium socjalnego wynosi:
a) 470 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny
wynosi do 250 zł netto,
b) 420 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny
wynosi 251 – 400 zł netto,
c) 370 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny
wynosi 401 – 618 zł netto.
3) Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim
lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 250 zł miesięcznie przysługuje
studentowi, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi do 618 zł
netto.
4) Ustala się wysokość zapomogi na kwotę do 500 zł.
5) Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen,
osiągnięcia naukowe, artystyczne przyznawane jest według listy rankingowej na podstawie
uzyskanej łącznej liczby punków i wynosi:
a) od 42 do 29 pkt. - 510 zł
b) od 28 do 17 pkt. - 460 zł
c) od 6 do 16 pkt. - 410 zł.
6) Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym:
a) I kategoria - 1696 zł
b) II kategoria - 470 zł
c) III kategoria - 420 zł.
§3
Zarządzenie obowiązuje od 1 października 2012 r.
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