
Aneks nr 1  

z dnia 11.12.2007 r. 

do Zarządzenia nr 7/2007/2008 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 30 października 2007 r. 

 

 

w sprawie:  podziału środków funduszu pomocy materialnej, wysokości stypendium 

socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium 

specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz 

zapomogi w roku akademickim 2007/2008 

 

 

§ 1 

 

W porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie wprowadzam następujące zmiany wysokości stypendiów, 

wypłacanych miesięcznie za okres od 1 października do 31 grudnia 2007 r.: 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - 400 zł miesięcznie. 

2. Wysokość stypendium socjalnego: 

- 467 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi 

do 250 zł netto, 

- 373 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi 

251 – 400 zł netto, 

- 280 zł miesięcznie, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi 

401 – 572 zł netto. 

3. Stypendium mieszkaniowe w przypadku studentów studiów stacjonarnych: 

- 133 zł miesięcznie na osobę, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka 

rodziny wynosi do 250 zł netto,  

- 67 zł miesięcznie na osobę, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka 

rodziny wynosi 251 - 400 zł netto. 

4. Stypendium na wyżywienie w wysokości 200 zł miesięcznie, jeżeli średni miesięczny 

dochód na jednego członka rodziny wynosi do 450 zł netto. 

5. Wysokość stypendium za wyniki w nauce: 

- stypendium za wyniki w nauce I stopnia - 600 zł 

- stypendium za wyniki w nauce II stopnia - 533 zł 

- stypendium za wyniki w nauce III stopnia - 267 zł 

6. Wysokość stypendium za wyniki w sporcie: 

- I kategoria – 533 zł 

- II kategoria – 400 zł. 

 

§ 2 

 

1. Kwoty stanowiące różnicę pomiędzy wysokością stypendiów ustaloną w Zarządzeniu 

Rektora nr 7/2007/2008 z dnia 30 października 2007 r. a wysokością ustaloną w 

niniejszym Aneksie na okres od 1 października do 31 grudnia 2007 r. zostaną wypłacone 

studentom uprawnionym na podstawie dotychczasowych decyzji Komisji Stypendialnych, 

przyznających te świadczenia pomocy materialnej, w terminie do 31 grudnia 2007 r.  



2. Z dniem 1 stycznia 2008 r. stypendia wskazane w § 1 niniejszego Aneksu będą wypłacane 

w wysokości określonej w Zarządzeniu Rektora nr 7/2007/08 z dnia 30 października 2007 

r. w sprawie podziału środków funduszu pomocy materialnej, wysokości stypendium 

socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium 

specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz 

zapomogi w roku akademickim 2007/2008. 

3. W pozostałym zakresie Zarządzenie Rektora nr 7/2007/08 z dnia 30 października 2007 r. 

w sprawie podziału środków funduszu pomocy materialnej, wysokości stypendium 

socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium 

specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz 

zapomogi w roku akademickim 2007/2008 obowiązuje bez zmian. 

4.  Aneks nr 1 wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 

 

         

 

          Rektor   

   

 

          

       prof. dr hab. Henryk Sozański 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- wg rozdzielnika AWF 

 


