
Aneks  nr 2 z dnia 23 września 2008 r.  

do Uchwały Nr 67/2005/2006 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 11 lipca 2006 roku 

 

 

w sprawie:  Zmian w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego  

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 104 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz  § 108 ust. 3 Statutu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 23 

września 2008 r., po rozpoznaniu wniosku Prorektora ds. studenckich, wprowadza następujące zmiany 

w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu AWF 

z dnia 11 lipca 2006 roku: 

 

Dodaje się w § 3a ust. 8 o następującym brzmieniu: 

„Wysokość uczelnianego stypendium motywacyjnego, przyznawanego jednorazowo lub cyklicznie, 

zgodnie z ust. 4, określa Senat Uczelni na kaŜdy rok akademicki.” 

Dodaje się w § 2 ust. 20 o następującym brzmieniu: 

„Wysokość uczelnianego stypendium sportowego określa Senat Uczelni na kaŜdy rok akademicki.” 

Dodaje się w § 1 ust. 2 po słowach „- stypendia dla asystentów staŜystów” wyraŜenie: 

„- Uczelniane stypendium motywacyjne.”  

W § 1 ust. 2 oraz w całym § 3 zmienia się wyraŜenie „asystent staŜysta” na „student staŜysta”. 

W § 3a ust. 4 zmienia się zapis: „Uczelniane stypendium motywacyjne studenci mogą otrzymywać w 

danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy lub stypendium moŜe być przyznane 

jednorazowo.” na: „Uczelniane stypendium motywacyjne przyznawane jest na okres jednego  

semestru. Okres wypłacania uczelnianego stypendium motywacyjnego moŜe być w wyjątkowych 

przypadkach przedłuŜony  do 10 miesięcy w danym roku akademickim. Uczelniane stypendium 

motywacyjne moŜe być przyznane równieŜ  jednorazowo.” 

W § 2 ust. 11 zmienia się zapis: „Uczelniane stypendium sportowe studenci mogą otrzymywać w 

danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy.” na: „Uczelniane stypendium sportowe 

przyznawane jest na okres jednego semestru w danym roku akademickim.” 

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego pozostają bez zmian. 

W następstwie wydania niniejszego aneksu wydany zostanie równieŜ aneks nr 2 do Zarządzenia 

Rektora AWF w Warszawie nr 78/2005/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. (wprowadzającego Regulamin 

Własnego Funduszu Stypendialnego) o analogicznej treści. 

 



§ 3 

 

Niniejsza aneks do uchwały wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                           Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1) Tekst jednolity Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego z dnia 1 października 2008 r. 


