
Zarządzenie Nr 43/2019/2020 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 7 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie: określenia formy i sposobu składania wniosków o świadczenia dla studentów 

i uprawnionych do tego doktorantów AWF Warszawa oraz wprowadzenia 

szczególnych zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń dla studentów 

i uprawnionych doktorantów w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 

695) - „Do dnia 30 września 2020 r. wnioski o świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 

pkt 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą być 

składane w formie i w sposób określony przez uczelnię albo inny podmiot prowadzący 

studia doktoranckie.” oraz § 33 ust. 3 Statutu AWF Warszawa, określam, w porozumieniu 

z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 

formę i sposób składania wniosków o świadczenia dla studentów i uprawnionych do tego 

doktorantów AWF Warszawa oraz wprowadzam szczególne zasady ubiegania się 

i przyznawania świadczeń dla studentów i uprawnionych doktorantów w okresie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

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

z zastrzeżeniem ust. 2 

2. Niniejsze zarządzenie ma zastosowanie również do spraw o przyznanie świadczenia 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (tj. 18 kwietnia 2020 r.). 

3. Niniejsze zarządzenie obowiązuje do dnia 30 września 2020 r. 

4. Wątpliwości w zakresie realizacji zapisów niniejszego zarządzenia rozstrzyga Rektor lub 

działający z jego upoważnienia prorektor. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu do sposobu i formy 

przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów stosuje się zapisy obowiązującego 

regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie. 

Rektor 

 

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

Załącznik: 

1) Zmiany dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń dla studentów i uprawnionych doktorantów 

w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695
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