
ZARZĄDZENIE NR 27/2010 
 

Rektora  Akademii Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w  Krakowie  z  dnia  6  września  2010  roku  zmieniające  Zarządzenie  
nr  20/2007  z  dnia  24  kwietnia  2007  roku  w  sprawie  wprowadzenia  
w życie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla  studentów  studiów  stacjonarnych  
i  niestacjonarnych  oraz  doktorantów  Akademii  Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 
 
 
Na podstawie art. 66 oraz 186 i 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  
o  szkolnictwie  wyższym  oraz  na  podstawie  ustawy  z  dnia  28  listopada  
2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. z 2006 roku Dz.U. nr 139, poz. 992  
z późn. zm.) i ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 
kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800) w porozumieniu z Uczelnianą Radą 
Samorządu  Studenckiego  i  Uczelnianą  Radą  Samorządu  Doktorantów, 
zarządzam co następuje: 
 
 

§ 1 
 

W  „Regulaminie  ustalania  wysokości,  przyznawania  i  wypłacania  świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 
doktorantów  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w  Krakowie”  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  Zarządzenia  20/2007  z  dnia  
24 kwietnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany: 
1. W  §  6  ust.  19  otrzymuje  następujące  brzmienie:  „Studenci  powracający  
z  zagranicy w  ramach  programu  LLP  ERASMUS mogą  ubiegać  się  o  stypendium  za 
wyniki  w  nauce  w  terminie  późniejszym  niż  określony  w  ust.  7.  Student  otrzymuje 
stypendium  za  uzyskaną  średnią  ocen,  w  wysokości  odpowiadającej  średniej  ocen  na 
danym roku i kierunku studiów od początku roku akademickiego”; 

2. W § 7 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać 
student który:  
1)  w  poprzednim  roku  akademickim  osiągnął  wysokie  wyniki  sportowe  we 
współzawodnictwie  międzynarodowym  lub  krajowym,  reprezentował  Akademię 
Wychowania Fizycznego w Krakowie w akademickich zawodach sportowych i zaliczył 
rok akademicki nie później niż do 15 października. Obowiązek reprezentowania AWF 
w Krakowie nie dotyczy studentów‐reprezentujących dyscypliny sportowe w których 
AWF w Krakowie nie uczestniczyła we współzawodnictwie sportowym. 



2) zaliczył  pierwszy  rok  studiów  lub  studiuje  na  pierwszym  roku  studiów  drugiego 
stopnia  rozpoczętych  w  ciągu  roku  od  ukończenia  studiów  pierwszego  stopnia 
i spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, 2 i w ust. 8”; 

3. W § 7 ust. 6. zmianie ulega wzór Załącznika nr 4; 
4. W  §  7  ust.  7  otrzymuje  brzmienie:  „Do  wniosku  o  stypendium,  student  dołącza 
zaświadczenie o osiągniętym wyniku sportowym i zajętym miejscu w zawodach określonej 
rangi wystawione  przez  odpowiedni  polski  związek  sportowy  oraz  potwierdzenie  przez 
 KS  AZS‐AWF  faktu  reprezentowania  barw  Uczelni  w  zawodach  akademickich  
w poprzednim roku akademickim lub przez Koordynatora ds. Sportu Akademickiego”.  

5. W § 7 ust. 8, pkt 3 otrzymuje brzmienie: „III grupa: 
a) uczestnikom  Mistrzostw  Polski  z  co  najmniej  I  klasą  sportową  w  sportach 
indywidualnych,  w  grach  zespołowych  zawodnikom  rozgrywek  co  najmniej  
w  pierwszej  lidze,  jednocześnie  reprezentujących  AWF  w  Krakowie  w  zawodach 
międzyuczelnianych. Student zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o posiadanej 
minimum  pierwszej  klasie  sportowej  wydane  przez  odpowiedni  polski  związek 
sportowy; 

b) studentom  członkom  drużyny,  utworzonej  w  drodze  porozumienia  pomiędzy 
Akademią a  innymi podmiotami, uczestniczącej w  rozgrywkach  co najmniej drugiej 
ligi w grach zespołowych”. 

6. W § 11  ust. 2, zmianie ulega wzór Załącznika nr 10.  
7. W załączniku nr 2 do „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla  studentów  studiów  stacjonarnych  i niestacjonarnych 
oraz  doktorantów  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  w 
Krakowie” w § 13 ustęp 2 skreśla się pkt. 4.  

 
§ 2 
 

1. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 20/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku pozostają 
bez zmian. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 

REKTOR 

            Dr hab. prof. nadzw. Andrzej KLIMEK 
 

 


